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RESUMO
Os objetivos desse estudo foram comparar a condição periodontal de dentes pilares
e não pilares dos indivíduos reabilitados com prótese parcial removível e avaliar o
impacto na qualidade de vida de indivíduos parcialmente endêntulos, após o uso da
PPR. As comparações entre os dois grupos para medidas quantitativas foram feitas
através do teste não paramétrico de Wilcoxon, pois os dados não tiveram distribuição
normal. Para medidas qualitativas foi utilizado o teste de Wilcoxon. Em todos os testes
foi adotado nível de significância de 5%. Foram avaliados 113 dentes pilares de e 122
dentes não pilares. Dos dentes não pilares, 49 se localizavam em maxila e 73 em
mandíbula. Dos dentes pilares, 61 se localizava em maxila e 52 em mandíbula. Os
parâmetros avaliados foram profundidade de sondagem, nível de inserção clínica,
índice gengival, índice de placa, recessão gengival, condições de higiene da prótese,
quantidade de mucosa ceratinizada, classificação da área desdentada segundo
Kennedy, tipo de grampo utilizado, influência da condição oral na qualidade de vida.
A média de uso da PPR em dentes não pilares foi de 6,25 anos com desvio padrão
de 3,592. A média de uso de PPR em dentes pilares foi de 7,15 anos com desvio
padrão de 3,869. Em todas as médias de profundidade de sondagem os dentes pilares
apresentaram maior resultado, mostrando diferenças estatisticamente significantes.
Em todas as médias de nível de inserção clínica os dentes pilares apresentaram maior
resultado e diferenças estatisticamente significantes. Resultados quanto ao índice
gengival não mostram diferenças estatísticas. Dentes pilares apresentam uma maior
incidência em scores mais altos do índice de placa, mas não foi encontrada diferença
estatisticamente significante. A quantidade de mucosa ceratinizada para dentes não
pilares, medida em mm, foi em média 2,70, com desvio padrão de 1,271. A quantidade
de mucosa ceratinizada para dentes pilares, medida em mm, foi em média 2,66, com
desvio padrão de 1,207. Resultados quanto a quantidade de mucosa queratinizada
não mostram diferenças estatísticas. Dentes pilares mostram menor incidência de
dentes sem recessão e maior incidência de dentes com recessões, porém não se
encontrou diferenças estatísticas. As médias de profundidade de sondagem e nível
de inserção clínica dos dentes pilares em relação aos tipos de grampos foram maiores
com grampos de ação abraçamento. Próteses instaladas em arcos do tipo I mostraram
maior índice de Tarbet. O impacto do uso de PPR na qualidade de vida foi fraco. A

comparação dos parâmetros clínicos dos dentes pilares e não pilares mostrou
diferenças estatísticas apenas para os parâmetros clínicos de profundidade de
sondagem e nível de inserção clínica; as médias de profundidade de sondagem e
nível de inserção clínica dos dentes pilares em relação aos tipos de grampos foram
maiores com grampos de ação abraçamento; próteses instaladas em arcos do tipo I
mostraram maior índice de Tarbet; impacto na qualidade de vida da prótese parcial
removível foi fraco.

Palavras-chave: Prótese parcial removível. Doença periodontal. Placa dental.
Higiene oral.

ABSTRACT
Clinical evaluation of removable partial denture abutment and non-abutment
teeth
The aim of this study was compare the periodontal condition of abutment and nonabutment teeth of individuals rehabilitated with removable partial denture and evaluate
the impact on quality of life of individuals after using the RPD. The comparisons
between the two groups for quantitative measurements were made using the Wilcoxon
nonparametric test, since the data were not normally distributed. For qualitative
measures the Wilcoxon's test was used. For all tests the significance level of 5% was
used. It were evaluated 113 abutment teeth of RPD and 122 non-abutment teeth. 61
abutment teeth were maxillary and 52 were mandibular; 49 non-abutment teeth were
maxillary and 73 were mandibular. The parameters evaluated were probing depth,
clinical attachment level, gingival index, plaque index, gingival recession, hygiene
conditions, quantity of keratinized mucosa, classification according to Kennedy, type
of clasp used, influence of oral condition on quality of life. The average use of RDP of
non-abutment teeth was 6,25 years with SD of 3,592. The average use of RDP of
abutment teeth was 7,15 years with SD of 3,869. Abutment teeth had higher averages
of probing depth and clinical attachment level, showing statistically significant
differences. Gingival index and plaque index did not show differences between groups.
The average quantity of keratinized mucosa for non-abutment teeth, in mm, were 2,70
with SD 1,271. The average quantity of keratinized mucosa for abutment teeth, in mm,
were 2,66 with SD 1,207. It did’t have significant differences. Abutment teeth had
higher incidence of gingival recession, but it wasn’t significant differences. RPD did not
influence the quality of life. There was no statistically significant difference between the
abutment teeth and not-abutment teeth except for probing depth and clinical the
attachment level. Prothesis of Class I of Kennedy had higher levels of Tarbet index.
RPD had no influence in quality of life.

Key words: Removable partial denture. Periodontal disease. Dental plaque. Oral
hygiene
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1 INTRODUÇÃO

A reabilitação de arcos parcialmente desdentados é um desafio para o cirurgião
dentista. A substituição de dentes perdidos é importante para a função mastigatória,
estética, evitar movimentos dentários indesejados, além de prover uma melhora na
qualidade de vida, visto que, é relatado na literatura que a qualidade de vida de
pacientes com 20 dentes ou mais é melhor do que a de pacientes com menos de 20
dentes (Ali et al., 2018).
Existem várias opções de tratamento para arcos parcialmente desdentados
como próteses fixas ou removíveis sobre dentes ou implantes. O planejamento
protético depende de variáveis como número e posição dos dentes remanescentes e
extensão da perda dentária.
A Prótese Parcial Removível (PPR) é uma boa opção de reabilitação funcional
e estética de pacientes parcialmente edêntulos, principalmente com espaços
protéticos de grande extensão e de extremidade livre, que não podem ser reabilitados
com próteses parciais fixas e não podem ser submetidos à cirurgia de instalação de
implantes, seja por motivo econômico, anatômico, de saúde, ou, que não desejem
passar por procedimentos cirúrgicos (Almeida et al., 2016; Correia et al., 2018). É uma
boa alternativa para reabilitação de áreas edêntulas, se tratando de uma opção com
solução rápida, conservadora e de baixo custo.
Existem dois tipos de PPR, as que têm retenção e estabilidade apenas em
dentes, classificadas como dento-suportadas; e as que têm retenção e estabilidade
em dentes e na fibromucosa, classificada como dento-muco-suportada. A diferença
de resiliência existente na prótese dento-muco-suportada pode ocasionar movimentos
prejudiciais às estruturas remanescentes, caracterizando uma importante limitação
em relação à estabilidade. Visando minimizar a instabilidade devem ser realizados
procedimentos como moldagem anatômica e funcional, associação de grampos de
ação de ponta e de abraçamento, redução da mesa oclusal dos dentes da prótese
além do restabelecimento da oclusão. A PPR também ocasiona melhoras estéticas
recuperando o suporte labial e do terço inferior. Além disso, a reabilitação oral provém
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melhora na qualidade de vida, melhorando a função mastigatória, autoestima e
deixando o paciente mais à vontade em seu círculo social (Shala et al., 2016).
No entanto, a reabilitação com PPR vem sendo associada ao aumento da
incidência de doenças periodontais nos dentes remanescentes. Estudos clínicos
associam o uso de PPR ao aumento de profundidade de sondagem, inflamação
gengival, aumento da mobilidade e perda óssea, principalmente em pacientes que não
realizam um bom controle de placa e não realizam consultas de retorno (Amaral et al.,
2010; da Fonte Porto Carreiro et al., 2016; Camacho et a., 2018).
Sabe-se que o sucesso longitudinal de uma PPR está intimamente ligado ao
design da prótese, da distribuição das forças oclusais e da manutenção de higiene
oral. Na literatura são poucos os estudos que avaliam o conjunto desses fatores com
a qualidade de vida.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A prótese parcial removível (PPR) se faz uma excelente opção de reabilitação
funcional e estética, de indivíduos parcialmente edêntulos. Tem como indicações
básicas a reabilitação de espaços protéticos intercalados de grande extensão e
especificamente de espaços de extremidade livre (Dula et al, 2015; Tada et al, 2015).
Os princípios de estabilidade, suporte e retenção conferidos à PPR as classificam
como dento-suportada e como dento-muco-suportada.
A PPR pode levar a recuperação do suporte labial e do terço médio inferior da
face (Rothenberg, 1977). Uma vez que a perda dental leva a reabsorção óssea, com
consequente perda do suporte do tecido mole do lábio, o qual é recuperado pela base
da prótese, assim como, a correção das discrepâncias maxilomandibulares, mordida
aberta e perda da dimensão vertical (Farmer, Connelly, 1984; Espósito, Cowper, 1991;
Rivera-Morales, Mohl, 1992;), além de ser um tratamento viável, não invasivo e
relativamente não dispendioso (Ganddini et al 2004).
No entanto, muitos autores têm demonstrado preocupação com a saúde dos
tecidos periodontais afirmando que é extremamente importante a motivação e
conscientização do indivíduo para manter um elevado grau de higiene nos dentes
remanescentes (Wagner e Kern 2000; Silva et al 2006; Almeida et al 2016),
independente do tipo de técnica empregada (Ribeiro et al 2009). As PPRs, em longo
prazo, podem estar associadas ao aumento da gengivite, periodontite, mobilidade
dentária e aumento na incidência de cárie nos dentes pilares e não pilares, quando o
indivíduo apresenta higiene oral precária e mal planejamento protético (Brill et al,
1977; Bergman, Hugoson, Olsson 1977; El-Ghamwary, Runov 1979; Rissin et al,1979;
Addy, Bates 1979; Chandler, Brudvik, 1984; Bergman, Ericson 1989; Zlataric, Celebic,
Vanentic-Peruzovic 2002; Ganddini et al, 2004, Wostmann et al 2005). Em um estudo
longitudinal, Bergman e Ericson (1989) relataram que após três anos da instalação da
PPR houve um agravamento da condição dos tecidos periodontais em indivíduos que
não fizeram manutenção, ou seja, retornos regulares ao consultório odontológico. Por
outro lado, estudos clínicos de longa duração têm demonstrado que alterações nos

22

2 Revisão de Literatura

tecidos periodontais são menos frequentes nos indivíduos usuários de PPR com boa
higiene oral (Amaral et al, 2010).
Tarbet, em 1982, relacionou o nível de placa das próteses e a saúde dos tecidos
orais. A massa de placa retida em contato com a mucosa oral por um longo período
de tempo se transforma em efeito tóxico e é evidenciado por uma mucosa com sinais
de anormalidade. Quando esta relação é interrompida, a saúde dos tecidos é
melhorada. Concluiu que instalar um programa para a preservação da saúde dos
tecidos de suportes pode ser benéfico para o paciente e para o cirurgião dentista.
Leles, Melo e Oliveira, em 1999 avaliaram de 30 pacientes usuários de PPR.
Os pacientes foram questionados sobre as Orientações de Higiene Bucal (OHB) que
haviam recebido na instalação da PPR. Os autores também avaliaram os seguintes
parâmetros clínicos: índice de placa, sangramento à sondagem, incidência de cárie,
incidência de cálculo, profundidade de sondagem e mobilidade dental. Com relação a
OHB apenas 7 pacientes (23%) afirmaram ter recebido orientações e apenas 9
pacientes (30%) relataram ter ido ao dentista fazer consultas de manutenção após a
instalação da prótese. Da amostra, 13 (43%) pacientes foram considerados com boa
higiene oral e 13 (43%) pacientes possuíam uma PPR satisfatória. Os resultados dos
parâmetros

clínicos

mostraram

diferenças

estatisticamente

significante

em

profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, incidência de cárie e
incidência de cálculo. O estudo concluiu que os dentes pilares apresentam piores
condições dentárias e periodontais, havendo prejuízo em relação a formação de placa
bacteriana, desenvolvimento de inflamação gengival e aumento da profundidade de
sondagem. Mesmo assim é possível obter uma boa condição de saúde nos indivíduos
usuários de PPR, desde que sejam orientados quanto a necessidade de manter um
bom controle de placa e da realização de consultas preventivas para controle de carie
e doença periodontal.
No ano de 2000, Wagner e Kern reavaliaram pacientes que haviam sido
reabilitados com PPR após 10 anos. Dos 147 pacientes nos quais foram instalados
PPR, apenas 74 compareceram a reavaliação. Apenas 36% das próteses se
mostravam livres de problemas relacionados à higiene. De 124 dentes que precisaram
ser extraídos, 82 eram dentes pilares e 42 eram dentes não pilares. Com relação à
incidência de cárie, os dentes pilares tiveram duas vezes mais cáries quando
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comparados com os não pilares. Após 10 anos de uso de PPR, 33 pacientes (44,6%)
perderam ao menos um dente. Em 2001, Kern e Wagner, dando sequência ao estudo
anterior determinaram que a taxa de extrações dos dentes pilares era de 26%,
enquanto que a dos dentes não pilares era de 14%. Nesse estudo foi avaliado
parâmetros periodontais de profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e
mobilidade. Os dentes pilares mostraram piores condições periodontais quando
comparados aos dentes não pilares.
Em uma revisão de literatura Petridis e Hempton (2001) descreveram que o uso
das PPRs conduz à transformação na quantidade e qualidade da placa. Relataram
que as PPRs não causam nenhuma reação periodontal adversa quando antes da
instalação da prótese a saúde periodontal tenha sido estabelecida e feita uma
manutenção meticulosa de higiene e fisioterapia oral frequente e regular. Em outro
estudo, Addy e Bates (1979) estudaram 46 PPRs e seus efeitos sobre o acúmulo de
placa, concluindo que um alto nível de HFO é necessário para pacientes que usam
PPR e que o planejamento das PPRs deveriam ser o mais simples possível, cobrindo
somente o essencial dos tecidos duros e moles.
Em 2002, Vanzeveren et al. reforçaram a necessidade de retornos periódicos
regulares para sessões com profilaxia profissional e para reforçar instruções e controle
de placa para que produzam efeitos benéficos sobre a saúde periodontal em pacientes
tratados com PPRs.
Carreiro et al., em 2008, realizaram uma revisão de literatura ressaltando as
características biodinâmicas da PPR para que o periodonto de suporte fosse
respeitado. Segundo o estudo, a PPR se mostra um fator que favorece o acúmulo de
placa, portanto, é necessário avaliar clinica e radiograficamente os dentes
remanescentes do paciente, instruir o paciente quanto a importância da higiene oral,
a fim de que a prótese seja instalada em condições de saúde periodontal. Também é
necessário realizar um planejamento protético minucioso, posicionando corretamente
grampos, provendo uma maior estabilidade à prótese e uma melhor distribuição de
forças, minimizando as forças laterais. O estudo concluiu que é possível minimizar os
problemas periodontais associados à PPR realizando um bom planejamento e
execução da parte protética, bem como realizando tratamento periodontal prévio à
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instalação, consultas de manutenção e orientando os pacientes quanto à necessidade
de realizar uma boa higiene oral.
Segundo a revisão de literatura de Silva, Porto e Bonachella (2008), o
planejamento da PPR deve ser tal que ela apresente estética e conforto quanto ao
posicionamento dos grampos, sendo que as principais causas de insucesso de PPR
são a perda dos dentes pilares, seja por cárie ou por doença periodontal. Isso porque
a PPR acaba sendo um sítio hospedeiro de placa, e a má higiene da prótese e dos
dentes agrava esse acúmulo, o que faz com que a placa se deposite entre o dente e
o grampo, tornando os dentes pilares mais difíceis de higienizar. Em ambas doenças,
o principal fator causador é o acúmulo de placa bacteriana. Alguns estudos mostram
resultados favoráveis, especialmente quando o uso de PPRs é associado a bons
hábitos de higiene. No entanto, outros estudos mostram que a PPR acaba tendo efeito
deletério sobre os dentes pilares, principalmente em pacientes com higiene
insatisfatória. Portanto, a estética e a função mastigatória obtidas pela instalação da
PPR devem ser mantidas com avaliações periódicas das condições de higiene e dos
tecidos periodontais.
Segundo a revisão de literatura de Preshaw et al, em 2011, a maior parte do
impacto negativo das PPRs estão relacionados aos hábitos de higiene, pois a maior
causa de formação de placa é relacionada à higiene oral. Logo, a PPR se mostra como
um fator local adicional para retenção de placa, o que pode potencializar a
susceptibilidade a doença periodontal, principalmente nos dentes pilares. Além de
funcionarem como um fator local adicional, a formação de placa nas próteses pode
ser devida a falta de instrução do paciente quanto a necessidade de uma boa higiene
em casa e das consultas periódicas.
Contudo a preocupação de muitos autores (Zuim et al, 1996; Amaral et al, 2010;
Dula et al, 2015; Almeida et al, 2016; da Fonte Porto Carreiro et al, 2016) tem sido
relacionar o uso de PPRs com o estado das estruturas periodontais dos dentes pilares.
Desde 1960, Löe estabeleceu uma relação entre o acúmulo de placa dental no dente
natural e níveis de doença gengival (Löe, Theilade e Jansen, 1965).
Confirmada a patogenicidade da placa em conjunto com a susceptibilidade do
indivíduo para desenvolver periodontite, depara-se com a necessidade de controle do
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acúmulo de placa para promover a saúde e preservar as estruturas de suporte dos
dentes (tecidos periodontais). A formação de placa é intensificada sobre os dentes
quando em contato com as PPRs, pois o uso dessas próteses significa mais um
elemento estrutural oral propício para o alojamento e acúmulo de placa (Mini, Fueki,
Igarashi 2009). A PPR atua como um corpo estranho na boca, reduzindo a capacidade
de autolimpeza, por essa razão o profissional deve dar instruções quanto a
higienização e a manutenções profissionais periódicas. O desenho da PPR deve ser,
também, sempre o mais simples possível de modo a minimizar a quantidade de
dispositivos inseridos na cavidade oral. Além disso, o planejamento protético se faz
de suma importância para que as forças indesejáveis sejam minimizadas ao incidir
nos dentes pilares. Dessa forma é possível minimizar os efeitos deletérios da PPR
através de um bom planejamento, manutenções periódicas e boa higiene por parte do
paciente (Silva, Porto, Bonachella, 2008).
Sendo assim, o aspecto mais importante desta interface dente/grampo é boa
higiene da prótese. Os cirurgiões dentistas devem orientar seus pacientes sobre
danos que podem causar na saúde bucal se negligenciada a adequada higienização
das próteses, solicitando retornos regulares, reforçando sempre orientações (Tarbet,
1982).
Ainda, o uso das PPRs pode induzir alterações na qualidade e quantidade de
placa. A implantação e o acompanhamento da higiene da cavidade oral e a
manutenção meticulosa da PPR são essenciais para um bom prognóstico periodontal
(Bergman 1982). O encorajamento da Higiene Fisiológica Oral (HFO) deve ser
mantido durante a fase de tratamento e após a fase de tratamento periodicamente
(Silva et al 2006, Haralambos e Timothy, 2001).
No estudo de Dula et al., em 2015, foi avaliada a influência das PPRs na saúde
periodontal de dentes pilares. Nesse estudo foi realizado a profundidade de
sondagem, índice de placa e cálculo, avaliação da mobilidade dentária e sangramento
à sondagem de dentes pilares de prótese removível e dentes não pilares localizados
no mesmo arco dentário. Essa avaliação foi realizada na instalação da prótese, 30 e
90 dias após a instalação. O resultado do estudo encontrou diferenças significantes
entre dentes pilares e não pilares após 30 e 90 dias, sendo que após 90 dias as
diferenças encontradas foram maiores.
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Em outro estudo, Dula et al., 2015 realizaram avaliação periodontal em dentes

pilares de pacientes usuários de PPR há pelo menos um ano. O estudo concluiu que
a presença de PPR aumenta o índice de inflamação gengival nos dentes pilares, no
entanto, com um planejamento e adequada manutenção e higiene a presença de PPR
não causará danos ao periodonto.
No estudo de Tada et al., em 2015, os autores avaliaram 192 pacientes que
fossem usuários de PPR há pelo menos 2 anos e cujas PPRs não necessitassem de
intervenções protéticas. Esses pacientes foram divididos em 3 grupos de acordo com
consultas de manutenção periodontal. G1: pacientes que iam a consultas a cada 3-6
meses – 92 pacientes; G2: pacientes que iam a consultas uma vez ao ano – 55
pacientes; G3: pacientes que não compareciam a consultas – 45 pacientes. A taxa de
sobrevida dos dentes pilares e não pilares foi relacionada de acordo com os grupos
de pacientes. No que diz respeito aos dentes pilares, a taxa de sobrevivência
encontrada pelo estudo foi de 83,7% no G1; 75,5% no G2; e 71,9% no G3. Com
relação aos dentes não pilares, a taxa de sobrevivência encontrada pelo estudo foi de
95,8% no G1; 91,4% no G2; e 87,4% no G3. O estudo concluiu que os dentes não
pilares de PPR apresentam uma melhor sobrevida quando comparados aos dentes
pilares. No entanto, a manutenção periodontal teve um impacto muito positivo na taxa
de sobrevivência dos dentes pilares, sendo que a frequência recomendada para os
usuários desse tipo de prótese é de 3-6 meses.
No ano de 2016, Almeida et al. avaliaram a higiene da prótese parcial removível
a compararam parâmetros periodontais dos dentes pilares e não pilares através do
exame de profundidade de sondagem, índice gengival e índice de placa. O resultado
do trabalho mostrou diferenças significativas entre os grupos.
No estudo de Costa et al. (2017) foram avaliados 11 pacientes usuários de
PPR, que fossem desdentados uni ou bilateralmente no arco mandibular e que
tivessem o arco contralateral totalmente dentado. Os parâmetros clínicos avaliados
foram profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e recessão gengival. O
estudo também coletou amostras do biofilme subgengival com papel absorvente
estéril. Os pacientes foram avaliados na instalação da prótese, 7, 30, 90 e 180 dias
após a instalação. O estudo não encontrou diferenças significativas entre os grupos
na análise microbiológica, no parâmetro da profundidade de sondagem e no
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sangramento a sondagem. No entanto, os dentes pilares tiveram um aumento na
recessão gengival estatisticamente significante quando comparados com os dentes
não pilares.
Em 2017, Jandial et al. avaliaram 80 pacientes que estivessem usando PPR há
pelo menos um ano. Os pacientes foram divididos em dois grupos de 40 pacientes.
No grupo 1 foram selecionados pacientes cujas PPRs tivessem grampos; no grupo 2,
pacientes cujas PPRs não tivessem grampos. Os dentes pilares foram avaliados
através dos seguintes parâmetros: índice de placa, índice de cálculo, sangramento à
sondagem, profundidade de sondagem, recessão gengival e mobilidade. Os dentes
pilares de próteses com grampos mostraram grandes diferenças estatísticas nos
parâmetros de profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e recessão
gengival. O estudo concluiu que pacientes que usam PPR possuem maior risco de
desenvolver doença periodontal devido a maior dificuldade de higienização; PPRs que
possuem grampos se mostram ainda mais difíceis de higienizar. No entanto, os
problemas periodontais podem ser minimizados com bons hábitos de higiene e com
terapia periodontal de manutenção.
Koyama et al., (2018) realizaram uma reavaliação de pacientes que haviam
sido reabilitados com PPR há 5 anos. 108 pacientes foram selecionados para
pesquisa, sendo que foram divididos em sucesso, refeito e falha, sendo que falha foi
associada ao não uso da PPR. Para avaliação periodontal foram considerados apenas
os pacientes de sucesso e refeito após exclusão dos pacientes com disfunções
mastigatória ou disfagia, o que fez com que a amostra fosse composta por 80
pacientes. A condição periodontal era considerada deteriorada se houvesse mais que
4 mm de profundidade de sondagem, ou, houvesse mobilidade maior que grau II, ou,
houvesse reabsorção óssea. O estudo observou diferenças estatisticamente
significantes na deterioração periodontal quando associado a pacientes do sexo
masculino e a falta de consultas de retorno. A perda dentária também obteve
diferenças estatisticamente significante quando associada ao sexo masculino, ou, a
presença de próteses na arcada antagonista.
Almeida et al., em 2018, realizaram um estudo com 30 pacientes usuários de
prótese total superior e prótese parcial removível inferior classe I de Kennedy. A
amostra selecionada foi de pacientes com mais que 18 anos e que tivessem sido
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diagnosticados com periodontite crônica. Os dentes pilares da PPR eram sempre os
caninos ou pré-molares mais próximos ao espaço livre. Os parâmetros avaliados
foram profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, recessão gengival,
sangramento à sondagem, índice de placa visível e quantidade de mucosa
queratinizada. Os resultados do estudo mostraram que os dentes pilares
apresentavam diferenças significantes nos parâmetros de profundidade de
sondagem, nível de inserção clínica, recessão gengival e quantidade de mucosa
queratinizada. Nos parâmetros de sangramento à sondagem e índice de placa, apesar
de os dentes pilares mostrarem resultados maiores quando comparados aos não
pilares, não houveram diferenças significativas. Esse mesmo estudo realizou
tratamento periodontal não cirúrgico e reavaliou os pacientes em 6 e 18 meses. O
estudo concluiu que o tratamento periodontal não cirúrgico foi efetivo para melhorar
os índices de placa, sangramento e profundidade de sondagem, mas que dentes
pilares mostram condição periodontal menos favorável. No entanto, com a devida
manutenção de higiene a PPR não agrava a condição periodontal.
Correia et al., (2018) avaliaram 54 pacientes reabilitados com PPR entre 2010
e 2013 na Universidade Católica de Portugal. Foram avaliados profundidade de
sondagem, recessão gengival, índice de placa, índice gengival e mobilidade dental de
dentes pilares e não pilares. O estudo encontrou diferenças estatisticamente
significantes para todos os parâmetros clínicos avaliados. O estudo também associou
maior mobilidade dental à dentes pilares de Classes I e II.
A PPR pode, então, contribuir para o aumento do acúmulo de placa,
especialmente nos dentes pilares, nos quais há a colocação de apoios ou grampos.
Placa bacteriana é fator essencial para o desenvolvimento e progressão de doença
periodontal, sendo que a maior causa de perda de PPRs é devido a perda do dente
pilar seja por cárie ou por fatores periodontais, portanto o controle é fator chave para
obter sucesso no tratamento com PPR. (Zuim et al., 1996).
Na revisão sistemática de Moldovan, Rudolph e Luthardt, 2018, foram incluídos
42 estudos que avaliaram pacientes parcialmente edêntulos que tivessem sido
reabilitados com PPF ou PPR com o objetivo de comparar os tipos de próteses com
relação à perda dentária, cárie, necessidade de tratamento endodôntico, mobilidade
dentária, profundidade de sondagem, reabsorção óssea em radiografia, recessão
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gengival, higiene oral. Alguns estudos relataram consultas de preparo periodontal e
consultas de manutenção. Segundo resultados do estudo a PPR mostra piores índices
de perda dentária, cárie, fratura dental, reabsorção óssea, mobilidade dental e
recessão gengival. Os índices de placa e gengival e mostram estáveis em ambas as
próteses quando o paciente é submetido a preparo inicial e consultas de manutenção;
quando isso não acontece, os maiores resultados são encontrados em PPR. Apesar
desses resultados, o estudo concluiu que se os pacientes receberem consultas de
preparo, orientações de higiene bucal e forem encaminhados para consultas de
retorno, é possível controlar as falhas biológicas e mecânicas associadas a PPR.
Em contrapartida, um planejamento apropriado e a manutenção da higiene oral
adequada em usuários de PPRs podem fornecer sucesso reabilitador em longo prazo
sem qualquer efeito deletério sobre as condições periodontais da dentição
remanescente (Shimura et al 2010).
No estudo de Camacho et al., (2018) utilizou-se um modelo que simulasse uma
Classe II de Kennedy; determinou-se o eixo de inserção da prótese desse modelo com
auxílio de um delineador. Esse modelo foi duplicado, realizado o planejamento
protético respeitando a biomecânica descrita na literatura. Os caninos tiveram suas
raízes confeccionadas em cera e posteriormente fundidos em Ni-Cr e reposicionados
no molde, que foi confeccionado de resina acrílica. Uma infra-estrutura de CO-Cr foi
fabricada com um grampo T com apoio lingual e um braço de oposição no canino
esquerdo, barra lingual no canino direito e um braço de apoio com grampos
geminados nos molares esquerdos. Para orientar a inserção foi confeccionado um
pino metálico localizado no meio do modelo. Foi testada a tração no modelo utilizando
a VersaTest. O estudo encontrou diferenças estatisticamente significante com a
quantidade de movimento nos pilares, sendo que PPRs com braços de oposição
ocasionam um menor movimento dos pilares que barras linguais. No teste de remoção
da prótese, maior força foi necessária para remover a PPR com braço de oposição. O
estudo concluiu que as PPRs com barra lingual associadas a braços de oposição nos
grampos podem ser associadas a uma diminuição da mobilidade dos dentes pilares
em PPRs Classe II.
El-Khamisy et al, em 2017, realizou uma pesquisa comparando usuários de
PPRs convencionais e usuários de PPRs confeccionadas pelo sistema CAD-CAM. O
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estudo avaliou por 12 meses 6 pacientes que receberam PPR, sendo que 3 foram
reabilitados com PPRs convencionais e 3 reabilitados com PPRs confeccionadas pelo
sistema CAD-CAM. O estudou avaliou a adaptação das próteses, mobilidade e perda
óssea dos dentes pilares. Os resultados mostraram que usuários de próteses
convencionais mostram menor adaptação, maior incidência de mobilidade e maior
perda óssea ao redor de dentes pilares.
Arnold et al. (2018) avaliaram in vitro o ajuste dos grampos de PPRs criadas
pelo sistema CAD-CAM. O estudo concluiu que é possível confeccionar PPRs
ajustadas com o sistema CAD-CAM e que processos que envolvem fundição mostram
maiores níveis de distorções.
Além do cuidado quanto à distribuição de forças e cuidados de higiene oral dos
dentes remanescentes e prótese, se faz necessário avaliar o impacto dos problemas
orais no bem-estar psicológico, funcional e social dos pacientes.
Qualidade de vida tem sido definida como “a percepção de um indivíduo sobre
sua vida no contexto da cultura e dos de valores no qual ele vive e em relação a seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Sischo e Broder, 2011). A
qualidade de vida tem sido amplamente reconhecida como um parâmetro válido de
avaliação nas áreas de saúde, pois permitem a transição de critérios clínicos para
também critérios que considerem experiência social e emocional de uma pessoa e
suas expectativas nas metas e resultados esperados com o tratamento (Tan et al,
2016).
A perda dentária afeta a qualidade de vida devido a perda de função, estética,
fonética e mastigatória. Além disso, pode causar dor e sofrimento ao paciente,
portanto a reabilitação desses pacientes é primordial. Alguns questionários foram
propostos, entre eles o “Oral Health Impact Profile” (OHIP) que foi criado por Locker e
Slade (1993), com o objetivo de coletar informações sobre a natureza e a extensão
do impacto causado por desordens buco-dentárias, facilitando o uso de seus dados
em estudos sobre a saúde oral, avaliando procedimentos odontológicos e a avaliação
clínica de pacientes. Este questionário, originalmente, era composto por 535 tópicos
posteriormente reduzidos em 49 perguntas (OHIP-49), com cinco opções de resposta,
variando de “frequentemente” ao “nunca”. Em 1997, Slade desenvolveu um
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questionário mais curto a partir do “Oral Health Impact Profile” (OHIP-49) com 14
perguntas (OHIP-14) com similar eficiência.
Shala et al, em 2016, realizaram um estudo para avaliar o nível de satisfação
dos pacientes reabilitados com PPR considerando retenção, mastigação e estética.
Foram entrevistados 63 pacientes e tiveram suas próteses classificadas com notas
que iam de 1 (ruim), 2 (médio), 3 (bom) a 4 (excelente). Com relação à retenção 4
pacientes deram nota 1; 6 pacientes deram nota 2; 28 pacientes deram nota 3; e 25
pacientes deram nota 4. Com relação à mastigação 2 pacientes deram nota 1; 10
pacientes deram nota 2; 35 pacientes deram nota 3; e 16 pacientes deram nota 4.
Com relação à estética nenhum paciente deu nota 1; 3 pacientes deram nota 2; 34
pacientes deram nota 3; e 26 pacientes deram nota 4. O estudo concluiu que a
satisfação do paciente com relação às próteses dentais se relaciona com a quantidade
de dentes remanescentes e ao suporte que este provém a prótese; quanto mais
dentes remanescentes e suporte, maior a satisfação do paciente. No entanto, a
grande maioria dos pacientes reabilitados com PPR se mostra satisfeita. O estudo
ainda expressa a necessidade de preparar os pacientes física e psicologicamente
para o uso da PPR, visto que se as expectativas do paciente são realistas, a aceitação
da PPR é melhor, como também as taxas de sucesso e satisfação.
Em 2018, Whabi e Elamin avaliaram a qualidade de vida em 370 pacientes que
utilizassem PPR há pelo menos 4 semanas. Foram utilizados vários questionários
entre eles o OHIP-14. O estudo obteve resultados estatisticamente significantes na
associação entre satisfação e alimentação com a prótese e o OHIP-14, de forma que
pacientes que estivessem mais satisfeitos e conseguissem se alimentar melhor com
a PPR obtinham menores scores no OHIP-14.
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3 PROPOSIÇÃO

Os objetivos desse estudo foram:

•

Comparar longitudinalmente a condição periodontal de dentes pilares e não
pilares dos indivíduos reabilitados com prótese parcial removível.

•

Avaliar o impacto na qualidade de vida de indivíduos parcialmente
endêntulos, após o uso da PPR.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 CÁLCULO AMOSTRAL

No estudo de Dula et al., 2015, encontrou-se uma diferença estatística
significante de 0.28 ± 0.45 para dentes pilares e 0.12 ± 0.33 para dentes não pilares,
num nível de significância de 5%. Baseado nos resultados desse estudo, o cálculo
amostral calculado para essa pesquisa foi de 64 dentes pilares e 64 dentes não
pilares.

4.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA
Foram avaliados 30 pacientes que foram reabilitados com PPR, no mínimo há
1 ano, na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB/USP), em Bauru, com idade entre 20 a 70 anos, de ambos os sexos, que
possuíssem no mínimo 1 dente pilar e 1 dente não pilar, sendo que os dentes foram
analisados em pares. A amostra foi composta por 113 dentes pilares e 122 dentes não
pilares.

Foram excluídos da amostra os indivíduos com:

•

Alterações sistêmicas: como diabetes e hipertensão não controlados

•

Doenças neurológicas: mal de Parkinson, Alzheimer.

•

Que tivessem realizado tratamento periodontal cirúrgico prévio ao estudo
nos últimos seis meses.

•

Fumantes

•

Gestantes

•

Etilistas

•

Usuários de qualquer tipo de droga
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•

Que estivessem fazendo uso de antidepressivos, anti-inflamatórios,
anticonvulsivantes, bloqueadores de cálcio ou qualquer outro fármaco que
pudesse interferir nos resultados do estudo.

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DO ESTUDO
Todos os indivíduos foram informados a respeito da avaliação a qual foram
submetidos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, firmando sua
anuência em participar do estudo, o qual foi enviado para o Comitê de Ética da
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (Número do
parecer: 2.831.897 – 20/08/2018).

4.4 PARÂMETROS CLÍNICOS AVALIADOS

-

Medida da profundidade de sondagem do sulco ou bolsa periodontal:
medida da margem gengival à base do sulco gengival/bolsa periodontal.
Foram analisados seis sítios em todos os dentes (mésio-vestibular,
vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual, disto-lingual), com
exceção dos terceiros molares.

-

Medida do nível de inserção clínico: medida da junção amelocementária à
base do sulco gengival/bolsa periodontal, assim como na profundidade de
sondagem, Foram avaliados seis sítios por dente (mésio-vestibular,
vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual, disto-lingual), com
exceção dos terceiros molares.

-

Para obtenção destas medidas foi utilizada uma sonda periodontal, modelo
COLOR CODED PROBE CP-ISUNC-PCPUNC15 (Hu-friedy, USA),
correspondente a uma sonda graduada em 15 mm, com demarcações
negras a cada milímetro, sendo o intervalo entre a 4ª e a 5ª, entre 9ª e 10ª
e entre 14º e 15º a demarcação é totalmente preenchida por cor negra, de
maneira similar as marcações de Williams. A ponta deste instrumento
apresenta um diâmetro de aproximadamente 0,5mm na extremidade e de
0,9mm na base.
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-

Avaliação do Índice Gengival: o método empregado para avaliação foi o
índice preconizado por LÖE (1967), denominado Índice Gengival (IG). Este
índice foi elaborado para avaliar qualitativa e quantitativamente o estado
gengival. Avaliaram-se os tecidos gengivais ao redor de cada dente
também, divididos em seis sítios. Os critérios para atribuição do índice
gengival foram:

•

0= gengiva normal.

•

1= inflamação incipiente: discreta alteração de cor e edema, ausência
de sangramento à sondagem.

•

2= inflamação moderada: gengiva avermelhada, edemaciada e
brilhante, sangramento à sondagem.

•
-

3= inflamação severa: tendências a sangramento espontâneo.

Avaliação do Índice de Placa: o índice de placa (IP) que foi empregado foi
preconizado por LÖE (1967), o qual avalia a presença da placa na área
cervical do dente. As áreas dentais avaliadas foram os sítios: distovestibular, vestibular, mésio-vestibular e lingual. A avaliação foi feita com
auxílio do espelho bucal, explorador ou sonda periodontal e jato de ar. Os
critérios para avaliação deste índice foram:

•

0= ausência de placa

•

1= uma película de placa aderida à cervical do dente adjacente à
margem gengival. A placa pode ser reconhecida apenas correndo-se
uma sonda pela superfície do dente.

•

2= acúmulo moderado dentro da bolsa ou na margem gengival vista
a olho nú.

•

3= acúmulo abundante de placa dentro da bolsa e próximo á margem
gengival.

-

Recessão gengival: corresponde à medida da distância da junção
amelocementaria à margem gengival em milímetros.

Foi realizada no

centro da face vestibular de cada dente com a sonda periodontal já citada
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e classificada de acordo com a Classificação de Miller (1985) a qual se
baseia no envolvimento da junção mucogengival, pela recessão do tecido
marginal, na integridade do osso alveolar interproximal, no posicionamento
dentário e na altura das papilas interdentais.

•

Classe I: a recessão não se estende até a junção mucogengival,
estando confinada a faixa de mucosa queratinizada. Não há perda de
estrutura periodontal (tecido ósseo ou mole) na região interproximal.

•

Classe II: a recessão do tecido marginal estende-se até, ou
ultrapassa, a junção mucogengival, não havendo ainda perda do
tecido ósseo ou mole na região interproximal.

•

Classe III: a recessão do tecido marginal estende-se até, ou
ultrapassa, a junção mucogengival. Há perda de tecido ósseo e mole
na região interproximal e/ou posicionamento dentário inadequado,
com as papilas interdentais encontrando-se coronalmente à margem
gengival na área da recessão.

•

Classe IV: a recessão do tecido marginal estende-se até, ou
ultrapassa, a junção mucogengival. Há uma acentuada perda de
tecido ósseo e mole na região interproximal e/ou posicionamento
dentário inadequado severo. As papilas interdentais apresentam-se
quase na mesma altura ou até mesmo nos casos mais graves,
apicalmente à margem gengival na área da recessão.

-

Condições de Higiene da prótese removível: foi utilizado o Índice de Tarbet
(1982) para avaliação das condições de higiene na prótese. Para tal
avaliação a prótese foi “dividida” em quatro secções iguais, após
evidenciação da placa com fuccina ácida e foram classificadas segundo os
seguintes graus:

•

0: sem placa

•

1: pouca placa (25% ou menos do quadrante)

•

2: placa moderada (26-50% do quadrante)

•

3: alta quantidade de placa (51 a 75% do quadrante)
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•
-
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4: excessiva quantidade de placa (76 a 100% do quadrante)

Quantidade de mucosa ceratinizada: medida da margem gengival até a
junção mucogengival em milímetros, com auxílio de uma sonda periodontal
posicionada horizontalmente ao dente no fundo do vestíbulo, o qual
traciona a mucosa alveolar no sentido coronário, demarcando a junção
mucogengival.

-

Classificação da área desdentada segundo Kennedy (The Glossary of
Prosthodontics Terms, 1999).

-

•

Classe I – desdentado posterior bilateral

•

Classe II – desdentado posterior unilateral

•

Classe III – desdentado posterior intercalado

•

Classe IV – desdentado anterior que cruza a linha média

Classificação de acordo com o tipo de ação do grampo (The Glossary of
Prosthodontics Terms, 1999).

-

•

Abraçamento

•

Ação de ponta

Influência da condição oral na qualidade de vida: foi utilizado o questionário
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) para avaliar o impacto dos problemas
orais no bem-estar psicológico, funcional e social dos pacientes. Continha
14 perguntas que abrangem sete áreas, com cinco opções de respostas: 0
- nunca, 1 - quase nunca, 2 - ás vezes, 3 - quase sempre e 4 - sempre:

1.

Limitação funcional

Você teve problemas para falar alguma palavra por causa de problemas
com a prótese?
Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado por causa de problemas
com a prótese?
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2.

Dor física
Você já sentiu dores fortes em sua boca?
Você tem se sentido incomodado ao comer algum tipo de alimento por
causa de problemas com a prótese?

3.

Desconforto psicológico
Você tem ficado pouco a vontade por causa de problemas com a
prótese?
Você se sentiu estressado por causa de problemas com a prótese?

4.

Limitação física
Sua alimentação tem sido prejudicada por problemas com a prótese?
Você teve que parar suas refeições por problemas com a prótese?

5.

Limitação psicológica
Você tem encontrado dificuldades para relaxar por causa de
problemas com a prótese?
Você já se sentiu um pouco envergonhado por causa de problemas
com a prótese?

6.

Limitação social
Você tem estado um pouco irritado com outras pessoas por causa de
problemas com a prótese?
Você tem tido dificuldades para realizar suas atividades diárias por
causa de problemas com a prótese?

7.

Incapacidade
Você já sentiu que a vida em geral ficou pior por causa de problemas
com a prótese?
Você tem estado sem poder fazer atividades diárias por causa de
problemas com a prótese?

Os valores de cada questão foram multiplicados pela resposta do paciente e
somados para obter o impacto de cada dimensão:

•

fraco ≤ 1,33;

•

1,33 < médio < 2,67;

•

forte ≥ 2,68.
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Depois a soma dos impactos de cada dimensão foram somados para obter o
impacto geral:

•

fraco ≤ 9,33;

•

9,33 < médio < 18,66;

•

18,66 < forte < 28,00.

Todos os parâmetros foram avaliados por uma única examinadora calibrada.
Para calibração foram examinados 3 indivíduos duas vezes com intervalo de uma
semana.
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5 RESULTADOS
5.1 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

As comparações entre os dois grupos foram feitas:

-

Para medidas quantitativas foi utilizado o teste Kolnogorov-Smirnov para
testar a normalidade da distribuição. Como os dados não tiveram
distribuição normal foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon.

-

Para medidas qualitativas ordinais foi utilizado o teste de Wilcoxon.

Em todos os testes foi adotado nível de significância de 5%.

5.2 RESULTADOS DESCRITIVOS

5.2.1 Parâmetros periodontais

5.2.1.1 Dentes não pilares
Foram avaliados 122 dentes não pilares de pacientes usuários de prótese
parcial removível. Destes 122 dentes não pilares, 49 se localizavam em maxila e 73
em mandíbula. A média de uso em anos foi de 6,25 com desvio padrão de 3,592. A
área disto vestibular foi a que apresentou maior média de profundidade de sondagem
com 2,04mm. Foi a área que apresentou também o maior desvio padrão com 0,894
(Tabela 1).
Tabela 1. Média (mm) e desvio padrão (DP) da variável profundidade de sondagem em mm nos dentes
não pilares.

Área
PS-DV
PS-V
PS-MV
PS-DL
PS-L
PS-ML

N
122
122
122
122
122
122

Média (mm)
2,04
1,53
2,02
1,98
1,80
1,97

DP
0,894
0,718
0,797
0,886
0,987
0,918
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A área mésio vestibular foi a que apresentou maior média de nível de inserção

clínica com 2,61 mm (Tabela 2).
Tabela 2. Valores médios (mm) e desvio padrão (DP) do nível de inserção clínica em mm nos dentes
não pilares.

Área
NIC-DV
NIC-V
NIC-MV
NIC-DL
NIC-L
NIC-ML

N
122
122
122
122
122
122

Média
2,60
2,25
2,61
2,48
2,44
2,48

DP
1,486
1,581
1,529
1,356
1,701
1,539

O maior score do índice de gengival foi o 1 presente em 91 dentes não pilares
o que representou 74,6% dos dentes não pilares do estudo (Tabela 3)
Tabela 3. Frequência dos scores do índice gengival nos dentes não pilares

IG
0
1
2
3
Total

N
12
91
18
1
122

%
9,8
74,6
14,8
0,8
100

O maior score do índice de placa foi o 1 com 71 dentes o que representou
58,2% dos dentes não pilares (Tabela 4).
Tabela 4. Frequência dos scores do índice de placa em dentes não pilares

IP
0
1
2
3
Total

N
19
71
28
4
122

%
15,6
58,2
22,9
3,3
100

A quantidade de mucosa ceratinizada, medida em mm, foi em média 2,70, com
desvio padrão de 1,271.
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A presença ou não de recessão gengival foi avaliada e as recessões existentes
foram classificadas de acordo com a classificação de Miller. Setenta e um dentes não
possuíam recessão, o que representou 58,2% dos dentes não pilares do estudo. A
maior incidência de recessão foi de Classe I que ocorreu em 28 dentes, o que
representou 23,0% (Tabela 5).
Tabela 5. Frequência de recessão gengival nos dentes não pilares de acordo com a classificação de
Miller

Recessão
Sem recessão
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Total

N
71
28
1
20
2
122

%
58,2
23,0
0,8
16,4
1,6
100

5.2.1.2 Dentes pilares
Foram avaliados 113 dentes pilares de pacientes usuários de prótese parcial
removível. Destes 113 dentes pilares, 61 se localizava em maxila e 52 em mandíbula.
A média de uso em anos foi de 7,15 com desvio padrão de 3,869. A área disto
vestibular foi a que apresentou maior média de profundidade de sondagem com
2,31mm. A área disto lingual foi a que apresentou o maior desvio padrão com 1,024
(Tabela 6).
Tabela 6. Média (mm) e desvio padrão (DP) da variável profundidade de sondagem em mm nos dentes
pilares

Área
PS-DV
PS-V
PS-MV
PS-DL
PS-L
PS-ML

N
113
113
113
113
113
113

Média
2,31
1,80
2,08
2,29
2,12
2,23

DP
0,917
0,696
0,803
1,024
0,943
0,802
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A área disto vestibular foi a que apresentou maior média de nível de inserção

clínica com 3,35mm. A área lingual foi a que apresentou maior desvio padrão com
1,962 (Tabela 7).
Tabela 7. Valores médios (mm) e desvio padrão (DP) do nível de inserção clínica em mm nos dentes
pilares).

Área
NIC-DV
NIC-V
NIC-MV
NIC-DL
NIC-L
NIC-ML

N
113
113
113
113
113
113

Média
3,35
3,00
3,04
3,30
3,16
3,18

DP
1,663
1,747
1,555
1,792
1,962
1,665

O maior score do índice de gengival foi o 1 presente em 81 dentes o que
representou 71,4% dos dentes pilares do estudo (Tabela 8).
Tabela 8. Frequência dos scores do índice gengival em dentes pilares

IG
0
1
2
3
Total
O maior score do índice de placa

N
14
81
17
1
113
foi o 1 presente em 51

%
12,4
71,7
15,0
0,9
100
dentes o que

representou 45,1% dos dentes pilares do estudo (Tabela 9).
Tabela 9. Frequência dos scores do índice de placa em dentes pilares.

IP
0
1
2
3
Total

N
22
51
38
2
113

%
19,5
45,1
33,6
1,8
100

A quantidade de mucosa ceratinizada, medida em mm, foi em média 2,66, com
desvio padrão de 1,207.
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A presença ou não de recessão gengival foi avaliada e as recessões existentes
foram classificadas de acordo com a classificação de Miller. 53 dentes não possuíam
recessão, o que representou 46,9% dos dentes pilares do estudo. A maior incidência
de recessão foi de Classe III que ocorreu em 32 dentes, o que representou 28,3%
(Tabela 10).
Tabela 10. Frequência de recessão gengival nos dentes pilares de acordo com a classificação de Miller.

Recessão
Sem recessão
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Total

N
53
24
2
32
2
113

%
46,9
21,2
1,8
28,3
1,8
100

5.2.2 Parâmetros protéticos

Foram avaliados 30 pacientes usuários de prótese parcial removível. Os arcos
foram classificados de acordo com classificação de Kennedy (Tabela 11).
Tabela 11. Distribuição das próteses segundo a classificação de Kennedy.

Classificação
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Total

N
11
6
10
3
30

%
36,67
20
33,33
10
100

O índice de Tarbet é utilizado para avaliar as condições de higiene da prótese.
É realizado através da divisão em quatro secções da prótese utilizada pelo paciente e
classificação de cada área através de um score de 0 a 4 (Tabela 12).
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Tabela 12. Valores médios e desvio padrão (DP) do Índice de Tarbet.

Índice Tarbet
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4

Média
1,2667
1,3333
1,5667
1,5333

DP
0,9802
0,9589
1,0400
1,0742

5.2.2.1 Dentes pilares
O grampo com maior incidência nos dentes é o ação por abraçamento presente
em 76 dentes o que representa 67,25% dos dentes pilares (Tabela 13).
Tabela 13. Frequência dos tipos de grampos.

Grampo
Ação de pontas
Abraçamento

N
37
76

%
32,75
67,25

5.3 RESULTADOS COMPARATIVOS

Foram avaliados 122 dentes não pilares e 113 dentes pilares de pacientes
usuários de prótese parcial removível. Dos dentes não pilares, 49 se localizavam em
maxila e 73 em mandíbula. Dos dentes pilares, 61 se localizava em maxila e 52 em
mandíbula. A média de uso da PPR em dentes não pilares foi de 6,25 anos com desvio
padrão de 3,592. A média de uso de PPR em dentes pilares foi de 7,15 anos com
desvio padrão de 3,869.
Em todas as médias de profundidade de sondagem os dentes pilares
apresentaram maior resultado, mostrando diferenças estatisticamente significantes
nos sítios demarcados (Tabela 14).
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Tabela 14. Comparação das médias e desvios padrão da variável profundidade de sondagem em mm
em dentes não pilares e pilares.

DENTES NÃO PILARES
Área

N

DENTES PILARES

Média

Desvio

(mm)

padrão

N

Média

Desvio

(mm)

padrão

P>0,05

PS-DV

122

2,04

0,894

113

2,31

0,917

0,016*

PS-V

122

1,53

0,718

113

1,80

0,696

0,001*

PS-MV

122

2,02

0,797

113

2,08

0,803

0,417

PS-DL

122

1,98

0,886

113

2,29

1,024

0,006*

PS-L

122

1,80

0,987

113

2,12

0,943

0,001*

PS-ML

122

1,97

0,918

113

2,23

0,802

0,003*

Em todas as médias de nível de inserção clínica os dentes pilares
apresentaram maior resultado e diferenças estatisticamente significantes (Tabela 15).
Tabela 15. Comparação das médias e desvios padrão do nível de inserção clínica em mm em dentes
não pilares e pilares.

DENTES NÃO PILARES
Área

N

Média

Desvio

(mm)

padrão

DENTES PILARES
N

Média

Desvio

(mm)

padrão

P>0,05

NIC-DV

122

2,60

1,486

113

3,35

1,663

0,000*

NIC-V

122

2,25

1,581

113

3,00

1,747

0,000*

NIC-MV

122

2,61

1,529

113

3,04

1,555

0,010*

NIC-DL

122

2,48

1,356

113

3,30

1,792

0,000*

NIC-L

122

2,44

1,701

113

3,16

1,962

0,001*

NIC-ML

122

2,48

1,539

113

3,18

1,665

0,000*

Resultados quanto ao índice gengival não mostram diferenças estatísticas
(Tabela 16).
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Tabela 16. Comparação da frequência dos scores do índice gengival em dentes não pilares e pilares

DENTES NÃO PILARES

DENTES PILARES

IG

N

%

N

%

0
1

12
91

9,8
74,6

14
81

12,4
71,7

2
3
TOTAL

18
1
122

14,8
0,8
100

17
1
113

15,0
0,9
100

Dentes pilares apresentam uma maior incidência em scores mais altos do
índice de placa, mas não foi encontrada diferença estatisticamente significante
(Tabela 17).
Tabela 17. Comparação da frequência dos scores do índice de placa em dentes não pilares e pilares

IP

DENTES NÃO PILARES
N

%

0
1
2
3
TOTAL

19
71
28
4
122

15,6
58,2
22,9
3,3
100

DENTES PILARES
N
%
22
51
38
2
113

19,5
45,1
33,6
1,8
100

A quantidade de mucosa ceratinizada em dentes não pilares, medida em mm,
foi em média 2,66, com desvio padrão de 1,207. A quantidade de mucosa ceratinizada
em dentes pilares, medida em mm, foi em média 2,70, com desvio padrão de 1,271.
Resultados quanto a quantidade de mucosa queratinizada não mostram diferenças
estatísticas.
Dentes pilares mostram menor incidência de dentes sem recessão e maior
incidência de dentes com recessões, porém não se encontrou diferenças estatísticas
(Tabela 18).
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Tabela 18. Comparação da frequência de recessão gengival nos dentes não pilares e pilares de acordo
com a classificação de Miller

DENTES NÃO PILARES
Recessão
Frequência

%

DENTES PILARES
Recessão
Frequência

%

Ausente
Classe I

71
28

58,2
23,0

Ausente
Classe I

53
24

46,9
21,2

Classe II
Classe III
Classe IV

1
20
2

0,8
16,4
1,6

Classe II
Classe III
Classe IV

2
32
2

1,8
28,3
1,8

Total

122

100

Total

113

100

Tabela 19. Correlação entre tipo de dente e tipo de grampo

GRAMPO AÇÃO ABRAÇAMENTO
Dente
N
Molar
43
Pré-Molar
16
Canino
10
Incisivo
5
CORRELAÇÃO
- 0,91446

GRAMPO AÇÃO DE PONTAS
Dente
N
Molar
1
Pré-Molar
21
Canino
13
Incisivo
4
CORRELAÇÃO
0,014235

5.3.1 Correlação entre tipo de grampo e parâmetros periodontais

5.3.1.1 Correlação entre tipo de grampo e profundidade de sondagem
Tabela 20. Correlação entre tipo de grampo e profundidade de sondagem

GRAMPO AÇÃO ABRAÇAMENTO
GRAMPO AÇÃO DE PONTAS
N
Média PS
N
Média PS
76
2,225
37
1,954
CORRELAÇÃO: 1
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5.3.1.2 Correlação entre tipo de grampo e nível de inserção clínica

Tabela 21. Correlação entre tipo de grampo e nível de inserção clínica

GRAMPO AÇÃO ABRAÇAMENTO
GRAMPO AÇÃO DE PONTAS
N
Média NIC
N
Média NIC
76
2,881
37
3,770
CORRELAÇÃO: - 1
5.3.2 Correlação entre tipo de prótese e índice de Tarbet
Tabela 22. Correlação entre tipo de prótese e índice de Tarbet

CORRELAÇÃO TIPO DE PRÓTESE E ÍNDICE DE TARBET
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Classe I
1,454
1,545
1,636
1,545
Classe II
1,167
1,167
1,667
1,667
Classe III
1,3
1,4
1,7
1,7
Classe IV
0,667
0,667
0,667
0,667
CORRELAÇÃO
- 0,843966
- 0,805639
- 0,74056
- 0,685665
5.3.3 Correlação entre índice de Tarbet e índice gengival

5.3.3.1 Índice Tarbet (Área 1) X Índice gengival
Gráfico 1. Índice de Tarbet (Área 1) X Índice Gengival
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5.3.3.2 Índice Tarbet (Área 2) X Índice gengival
Gráfico 2. Índice de Tarbet (Área 2) X Índice Gengival.
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5.3.3.3 Índice Tarbet (Área 3) X Índice gengival
Gráfico 3. Índice de Tarbet (Área 3) X Índice Gengival
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5.3.3.4 Índice Tarbet (Área 4) X Índice gengival

Gráfico 4. Índice de Tarbet (Área 4) X Índice Gengival
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5.3.4 Correlação entre índice de Tarbet e índice de placa

5.3.4.1 Índice de Tarbet (Área 1) X Índice de placa
Gráfico 5. Índice de Tarbet (Área 1) X Índice de Placa.
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5.3.4.2 Índice de Tarbet (Área 2) X Índice de placa
Gráfico 6. Índice de Tarbet (Área 2) X Índice de Placa
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5.3.4.3 Índice de Tarbet (Área 3) X Índice de placa
Gráfico 7. Índice de Tarbet (Área 3) X Índice de Placa
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5.3.4.4 Índice de Tarbet (Área 4) X Índice de placa

Gráfico 8. Índice de Tarbet (Área 4) X Índice de Placa.
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5.4 ORAL HEALTH IMPACT PROFILE – OHIP 14
Tabela 23. Distribuição do impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida (OHIP-14)

Dimensão
Média
Impacto*
Limitação funcional
0,769
Fraco
Dor física
1,938
Médio
Desconforto psicológico
1,130
Fraco
Incapacidade física
1,356
Médio
Incapacidade psicológica
0,873
Fraco
Incapacidade social
0,641
Fraco
Deficiência
0,489
Fraco
Soma das dimensões**
7,197
Fraco
* impacto de cada dimensão: fraco ≤1,33; 1,33<médio<2,67; forte≥2,68
** impacto geral: fraco≤9,33; 9,33<médio<18,66; 18,66<forte<28,00
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou as potenciais alterações clínicas periodontais
comumente associadas à prótese parcial removível, para determinar se esse tipo de
prótese tem influência na saúde periodontal em geral, e se os dentes pilares são mais
afetados que os dentes não pilares.
A PPR é uma opção reabilitadora para pacientes parcialmente desdentados,
sendo mais econômica quando comparada as próteses fixas e melhoram a qualidade
de vida do paciente (Ali et al., 2018; Almeida et al., 2018; Wahbi et al., 2018, Bhola et
al., 2018). Tem boa aceitabilidade, além de se tratar de um procedimento não invasivo
e reversível (Costa et al, 2017; Jandial et al, 2017; Camacho et al., 2018). Além de
repor dentes perdidos, restabelecendo oclusão, estética e fonética, existem casos nos
quais a PPR é a única opção de reabilitação viável, como em pacientes que não
podem ser reabilitados com implantes, seja por razões socioeconômicas, por
questões anatômicas, por questões de saúde ou pelo desejo de evitar procedimentos
cirúrgicos (Dula et al, 2015). Estudos relatam preocupação com o dano periodontal
que a PPR pode ocasionar como inflamação, aumento da profundidade de sondagem,
aumento da mobilidade e perda óssea marginal (Bergman, 1987; Amaral et al., 2010;
Camacho et al., 2018; Correia et al., 2018). As complicações biológicas dos dentes
pilares da PPR variam dependendo do tempo de observação dos estudos, do prétratamento e da manutenção dos pacientes (Moldovan et al., 2018).
A doença periodontal é considerada como resultado de um processo interativo
entre o biofilme e os tecidos periodontais por meio de respostas celulares e vasculares
(Garcia et al, 2014; Morais et al, 2006). A etiologia mais comum das alterações
periodontais identificadas e discutidas pela literatura são acúmulo de placa e má
higiene (Armitage, 2004), sendo que a cobertura da margem gengival por partes da
PPR e forças oclusais excessivas transmitidas da prótese para os dentes
remanescentes também podem ter papel coadjuvante na doença periodontal
(Bergman, 1987).
A avaliação periodontal se dá através de um conjunto de exames que
determinam a presença fatores de inflamação, de bolsa periodontal e de perda de
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inserção (Carranza, 2000). A profundidade de sondagem avalia apenas a
profundidade de bolsa, enquanto que o nível de inserção clínica avalia a com maior
precisão a perda ou ganho de inserção (Carranza, 2000; Wolf & Rateitschak, 2006).
No presente estudo, os parâmetros clínicos de profundidade de sondagem e
nível de inserção clínica mostraram diferenças significantes quando comparados os
grupos de dentes pilares e não pilares. Com relação à profundidade de sondagem, os
dentes pilares tiveram um aumento de 0,26-0,31 mm quando comparados aos dentes
não pilares. Com relação ao nível de inserção clínica, os dentes pilares mostraram um
aumento de 0,43-0,82 mm comparados aos dentes não pilares. Esse resultado
estatístico entre os dentes pilares e não pilares entra em concordância com vários
estudos disponíveis na literatura (Zlataric, 2002; Amaral et al, 2010; Dula et al, 2015;
Carreiro et al, 2016).
Segundo Armitage, 2004, a gengivite e periodontite induzidas por placa são as
formas mais comuns de doença periodontal e é importante determinar a gravidade da
doença para que se decida por um tratamento o mais adequado possível. Com relação
à dentes pilares de PPR é de suma importância que fatores etiológicos da doença
sejam identificados e eliminados, diminuindo a incidência de doença e fazendo com
que o tratamento reabilitador permaneça por longo prazo associado à condições de
saúde (Almeida et al, 2018; Amaral et al, 2010).
O índice de placa de Silness e Löe (1964) evidencia a colaboração do paciente
quanto a higiene bucal, sem mostrar a resposta inflamatória do tecido; expressa o
acúmulo de placa. Em nosso estudo, não houve diferenças estatisticamente
significantes entre os dentes pilares e os dentes não pilares. No entanto, os dentes
pilares mostraram incidência de 33,6% no score de acúmulo moderado de placa visto
à olho nu enquanto que os dentes não pilares obtiveram 23% no mesmo score. Apesar
de não terem sido encontradas diferenças estatísticas nesse estudo, a maioria dos
estudos da literatura reportam aumento do índice de placa para dentes pilares, mesmo
quando realizado preparo periodontal prévio, instrução de higiene oral na instalação
das próteses e consultas de retorno, o que evidencia a necessidade de uma maior
motivação dos pacientes com relação à higiene (Dula et al, 2015; Costa et al, 2017;
Almeida et al, 2018).
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O índice gengival proposto por Silness e Löe (1963) mostra a inflamação
gengival em três graus de gravidade. No presente estudo, não houveram diferenças
estatisticamente significantes entre o grupo dos dentes pilares e dos não pilares. A
distribuição do índice gengival se mostrou semelhante entre os grupos, sendo que a
maior parte dos dentes pilares e não pilares apresentou inflamação incipiente, seguida
por inflamação moderada. Esses resultados mostram-se em acordo com os
disponíveis na literatura, e talvez possam ser explicados pelo fato de o paciente não
realizar o controle aquedado de biofilme, fator etiológico principal para doenças
periodontais, e a PPR facilitar o acúmulo, o que faz com que haja uma inflamação
generalizada, tanto nos dentes pilares como nos dentes não pilares. (Almeida et al,
2018; Costa et al, 2017; Amaral et al, 2010; Carreiro et al, 2016).
A falta de diferenças significantes nos índices gengival e de placa quando
comparados os dentes pilares e os dentes não pilares, reforça a teoria de que os
resultados obtidos com a profundidade de sondagem e nível de inserção clínica se
relacionam com a falta de cuidado tanto com os dentes remanescentes como com a
PPR, visto que dentes pilares e não pilares estavam submetidos ao mesmo nível de
inflamação e ao mesmo acúmulo de placa. No entanto, Correia et al., (2018)
encontraram diferenças estatísticas significantes com relação a índice de placa e
índice gengival na comparação de dentes pilares e não pilares.
Nesse estudo, também foi utilizado o índice de Tarbet para avaliação das
condições de higiene na prótese. A prótese foi dividida em quatro áreas que foram
classificadas de 0 (ausência de placa); 1 (pouca placa – até 25%); 2 (placa moderada
– de 26 a 50%); (muita placa – 51 a 75%); e 4 (excesso de placa – 76 a 100%). O
score mais incidente do índice de Tarbet das próteses foi o 1. A média da área 1 foi
de 1,2667; a média da área 2 foi de 1,333; a média da área 3 foi de 1,5667; a média
da área 4 foi de 1,5333. Não houveram diferenças estatísticas significantes entre as
áreas, mas devido aos resultados, pudemos observar que os pacientes mantinham as
próteses com acúmulo de placa.
Apesar dos índices gengival, de placa e Tarbet não encontrarem diferenças
estatísticas significantes, quando comparamos os resultados desses índices
observamos que os scores mais incidentes em cada índice: 1 e 2 no índice gengival;
1 e 2 no índice de placa; e 1 e 2 no índice de Tarbet são coincidentes entre si,
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resultados que corroboram aos de Almeida et al. (2016).
Estudos mostram que a inserção da PPR na cavidade oral pode ajudar a
aumentar o acúmulo da placa devido a inserção de novos dispositivos (Almeida et al,
2016; Amaral et al, 2010; Watanabe et al, 2017). Esse aumento de acúmulo de placa
pode ser controlado através de bons hábitos de higiene, mostrando a importância da
colaboração do paciente e da terapia periodontal adequada, para minimizar os efeitos
da PPR no periodonto (Bergman, 1987; Polansky et al, 2003; Almeida et al, 2018;
Moldovan et al., 2018); de um bom planejamento protético, visando minimizar a carga
oclusal sobre os dentes pilares, um bom posicionamento dos grampos e um design o
mais simples possível (Bergman, 1987, Jandial et al, 2017).
A mucosa queratinizada fornece um selamento biológico do periodonto de
proteção e sustentação, estabiliza a posição da margem gengival, protegendo o
periodonto de injúrias externas e evitando a invasão bacteriana (Carranza, 2006;
Lindhe, 2010). Estudos clássicos como de Lang e Löe (1972) sugerem que para
manter a saúde gengival é necessário que exista uma faixa de no mínimo 2 mm,
independente da condição de higiene do paciente. Atualmente considera-se que não
existe uma quantidade mínima de mucosa queratinizada determinante para saúde
gengival, no entanto, pacientes com pouca ou nenhuma mucosa queratinizada estão
mais susceptíveis às recessões gengivais (Miller, 1988; Kennedy et al, 1989; Kennedy
et al, 1985; The American Academy of Periodontology, 1996). Além disso, esses
pacientes devem ter um excelente controle de placa, pois apesar da etiologia da
recessão ser multifatorial, pode estar associada ao acúmulo de placa bacteriana e
inflamação gengival, bem como traumas oclusais, posicionamento dentário,
espessura gengival e devido ao tecido ósseo adjacente (Källestål & Uhling, 1992;
Sanz et al, 2009; Lee, Kim & Jang, 2010; Borghetti, 2011; ABROSS, 2016). Em nosso
estudo, não foram encontradas diferenças significantes entre a quantidade de mucosa
queratinizada dos dentes pilares e não pilares, embora os dentes não pilares mostrem
ter uma média ligeiramente maior.
A recessão gengival corresponde a uma exposição da raiz devido à uma
posição mais inferior da margem gengival, ocasionada pela perda de inserção (Yared,
Zenobio & Pacheco, 2006). A PPR é comumente relacionada ao aumento da
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incidência de recessão gengival, principalmente nos dentes pilares, como no estudo
de Costa et al., (2017).
Com relação à incidência de recessões gengivais, esse estudo não mostrou
diferenças significantes entre os dentes pilares e não pilares. No entanto, os dentes
pilares mostraram menor porcentagem de dentes sem recessão (46,9%) quando
comparados aos dentes não pilares (58,2%). Os dentes pilares apresentaram maior
incidência de dentes com recessões classes II (1,8%), III (28,3%) e IV (1,8%) quando
comparadas as mesmas incidências dos dentes não pilares II (0,8%), III (16,4%) e IV
(1,6%), resultados que corroboram aos de Costa et al., (2017) e Correia et al., (2018)
que constataram que os dentes pilares tiveram um aumento na recessão gengival
estatisticamente significante quando comparados com os dentes não pilares.
Entretanto, Moldovan e colaboradores afirmam que a recessão gengival em usuários
de PPR acomete mais as faces palatinas do que a vestibular devido a presença da
barra lingual (Moldovan et al., 2018).
Segundo resultados da revisão de Moldovan, Rudolph e Luthdart (2018), PPR
apresenta maior perda dentária, cárie, fratura dental, reabsorção óssea, mobilidade
dental e recessão gengival. Índices de placa e gengival são maiores quando
comparada PPR com PPF. O estudo concluiu que esses índices podem ser
controlados através de hábitos de higiene. Esses resultados reforçam a necessidade
de consultas de preparo, orientações de higiene e consultas de retorno. O sucesso de
uma PPR está diretamente conectada ao pré-tratamento, controle de placa por parte
do paciente, visitas de manutenção, distribuição de forças adequadas e o design da
prótese (Camacho et al., 2018).
Quanto a classificação dos arcos dos 30 pacientes examinados nesse estudo:
11 pacientes eram Classe I (36,67%); 6 pacientes eram Classe II (20%); 10 pacientes
eram Classe III (33,33%); e 3 pacientes eram Classe IV (10%). PPRs que reabilitam
arcos de Classe I e II são dentomucossuportadas, enquanto que PPRs que reabilitam
arcos de Classe III e IV são dentossuportadas. Devido a diferença de resiliência dos
dentes e da fibromucosa, a dissipação de forças nas PPRs Classe I e II é bem mais
complexa e pode ser desfavorável à manutenção do osso alveolar quando não
controlada. Portanto, um bom planejamento se faz necessário em qualquer tipo de
prótese (Neppelenbroek et al, 2011). Segundo os dados coletados no estudo com o
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índice de Tarbet, próteses Classe I e Classe II, tem uma tendência de serem mais
negligenciadas em questão de higiene quando comparadas com próteses Classe IV.
Isso talvez se explique pelo fato de próteses Classe IV serem as responsáveis por
substituir dentes que cruzam a linha média.
Os grampos mais utilizados nas próteses dos pacientes avaliados nesse estudo
foram os de ação de abraçamento, presentes em 76 dentes pilares (67,25%). Os
grampos de ação de pontas estavam presentes em 37 dentes pilares (32,75%).
Almeida et al. (2016) ao avaliar PPRs de pacientes fissurados encontrou a mesma
proeminência dos grampos de abraçamento.
Segundo os resultados do estudo, grampos com ação de abraçamento tendem
a ser instalados com maior frequência em dentes posteriores, isso, entretanto, não foi
observado com os grampos de ação de pontas, que não seguiram tendências para
indicação.
Estudos citam que uma das desvantagens dos grampos de abraçamento é o
maior acúmulo de biofilme devido a um recobrimento maior do dente pilar (Umar,
2009; Neppelenbroek et al, 2011; Jorge et al, 2007). Na comparação dos tipos de
grampos e dos parâmetros periodontais, nosso estudo observou forte correlação entre
os grampos de ação de abraçamento e aumento da profundidade de sondagem, bem
como, forte correlação entre esses mesmos grampos e uma diminuição no nível de
inserção clínica. Apesar desses resultados, os estudos de Jorge et al., 2007, Almeida
et al., 2016 não encontraram correlações entre os grampos e profundidade de
sondagem e nível de inserção clínica. Camacho et al., 2018 relataram que a existência
de um braço de oposição reduz a amplitude dos movimentos ocasionados aos dentes
pilares pela PPR.
Além da avaliação clínica realizada nesse estudo, realizamos também
aplicação do questionário OHIP-14 para avaliar o impacto dos problemas orais ou da
prótese no bem-estar psicológico, funcional e social dos pacientes. Em geral o impacto
das condições de saúde bucal na qualidade de vida dos participantes do estudo foi
fraco (63,3%), mas o impacto médio representou 36,6%. A dimensão limitação
funcional teve 30% de impacto médio; a dimensão dor física teve 36,6% de impacto
médio e 23,3% de impacto forte; a dimensão desconforto psicológico teve 30% de
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impacto médio e 10% de impacto forte; a dimensão incapacidade física teve 56,6% de
impacto médio; a dimensão incapacidade psicológica teve 26,6% de impacto médio.
O estudo de Beloni, Vale e Takashi em 2013, a PPR mostrou impacto médio na
qualidade de vida dos pacientes reabilitados. Whabi e Elamin, 2018, relacionaram
baixos scores ao tempo de uso, de forma que, quanto mais tempo o paciente utilizar
a prótese, maior a adaptação dele e dos tecidos à prótese.
Esses resultados se mostram em concordância com os disponíveis na
literatura. Talvez possam ser explicados devido ao fato de a maior parte dos pacientes
avaliados serem mais velhos, possuírem arco desdentado bilateral (Classe I de
Kennedy) e não poderem ser submetidos a tratamentos com implantes, seja por
questões econômicas, de saúde ou anatômicas, o que torna a PPR a única opção
reabilitadora. Outro motivo pode ser o fato de que a maioria dos pacientes que
participaram do estudo estavam na Clínica de Prótese para realizar uma nova PPR,
seja por razões protéticas seja por perda de dentes pilares da prótese antiga (Shala
et al, 2016; Ali et al, 2017).
A PPR consegue reabilitar o paciente melhorando a fonética, melhorando a
eficiência mastigatória, melhorando a estética e a oclusão. O nível de satisfação dos
pacientes reabilitados com PPR depende muito de experiências prévias, com as
atitudes em relação a PPR, e a qualidade biomecânica da PPR (Shala et a, 2016). É
importante avaliar e mensurar o impacto das condições bucais na qualidade de vida,
pois indicadores clínicos isolados não descrevem a satisfação ou sintomas dos
pacientes, bem como o impacto das condições na capacidade de realizar atividades
diárias (Monteiro-Martín et al, 2009). Recolher informações acerca do impacto das
condições bucais é de suma importância, para que o profissional possa intervir
positivamente com o tratamento e por meio de programas de saúde bucal. (Fueki e
Baba, 2017).
A proporção de indivíduos parcialmente desdentados esta aumentando
globalmente, parte em virtude do aumento da expectativa de vida e envelhecimento
da população. É estimado que a população parcialmente edêntula já some 20%, e
esse número tende a crescer nos próximos anos. Há também uma mudança na
tendência de perder totalmente os dentes com o envelhecimento, para uma perda
parcial. Talvez essa mudança de cenário se deva a políticas públicas de fluoretação
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de água, odontologia minimamente invasiva e melhora no acesso a serviços
odontológicos (Douglass e Watson, 2002; Pires e Cerveira, 2003; Ramires e Buzalaf,
2007; Campbell et al, 2017).
A reposição dos dentes perdidos é importante para recuperar/manter a oclusão,
mastigação, estética e fonética. A PPR está indicada, principalmente para indivíduos
parcialmente edêntulos e que não podem ser submetidos a instalação de implantes,
seja por motivos econômicos, anatômicos ou de saúde que impeçam a realização da
cirurgia (Costa et al, 2017; Almeida et al, 2018).
Atualmente, diversos estudos científicos buscam novas tecnologias para serem
aplicadas nas PPRs, como por exemplo de materiais como polímeros, impressão em
3D e fresagem em aparelhos de CAD-CAM para confeccionar a infraestrutura. A
função adequada da PPR depende de um bom encaixe nos dentes e uma infraestrutura bem adaptada aos tecidos (Arnold et al., 2018). PPRs confeccionadas
através dos sistemas CAD-CAm podem prover uma melhora na adaptação da prótese,
o que melhoraria a função mastigatória, conforto e estética, além de reduzir danos aos
dentes pilares (Campbell et al., 2017).
Na revisão de Campbell et al, de 2017, os autores evidenciaram o
desenvolvimento de novos polímeros e o uso da tecnologia CAD-CAM para confecção
de PPRs. Os polímeros mostram ter resultados muito mais estéticos, maior
elasticidade e melhor custo benefício; no entanto, apresentam menor resistência
mecânica e deteriora-se mais rapidamente quando comparado com o metal. No
entanto, são esperadas melhorias em design, fabricação e estética das PPRs. As
pesquisas com materiais melhorados e design digital devem continuar a evoluir para
reabilitar mais satisfatoriamente pacientes parcialmente desdentados que usem
PPRs. Os autores ainda evidenciaram que, apesar da melhoria dos materiais, a
necessidade de manutenção de higiene por parte do paciente continuará essencial
para prevenir problemas dentários e periodontais.
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7 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados do estudo concluímos que:

•

A comparação dos parâmetros clínicos dos dentes pilares e não pilares
mostrou diferenças estatísticas apenas para os parâmetros clínicos de
profundidade de sondagem e nível de inserção clínica.

•

As médias de profundidade de sondagem e nível de inserção clínica dos
dentes pilares em relação aos tipos de grampos foram maiores com
grampos de ação abraçamento.

•

Próteses instaladas em arcos do tipo I mostraram maior índice de Tarbet.

•

O impacto na qualidade de vida da prótese parcial removível foi fraco.
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ANEXO A – Ficha periodontal
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ANEXO B – Avaliação protética
Nome:______________________________________-RG__________________________________DN:________________________________
Data exame: _______________________

Tempo de uso da prótese:__________________________________

Índice de Tarbet
ÁREAS
1
2
3
4
Classificação de Kennedy:______________________
Classificação do grampo

IT

93

Anexos

ANEXO C – OHIP-14
Nome:______________________________________-RG__________________________________DN:________________________________
Data exame: _______________________

OHIP-14 (Oral Health Impact Profile)
Slade 1997
0 - nunca
1 - quase nunca
2 – ás vezes 3 - quase sempre

0
4 - sempre.

Limitação funcional
1. Você teve problemas para falar alguma palavra por causa de problemas com a prótese?
2. Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado por causa de problemas com a prótese?
Dor física
3. Você já sentiu dores fortes em sua boca?
4. Você tem se sentido incomodado ao comer algum tipo de alimento por causa de problemas com a prótese?
Desconforto psicológico
5. Você tem ficado pouco a vontade por causa de problemas com a prótese?
6. Você se sentiu estressado por causa de problemas com a prótese?
Limitação física
7. Sua alimentação tem sido prejudicada por problemas com a prótese?
8. Você teve que parar suas refeições por problemas com a prótese?
Limitação psicológica
9. Você tem encontrado dificuldades para relaxar por causa de problemas com a prótese?
10. Você já se sentiu um pouco envergonhado por causa de problemas com a prótese?
Limitação social
11. Você tem estado um pouco irritado com outras pessoas por causa de problemas com a prótese?
12. Você tem tido dificuldades para realizar suas atividades diárias por causa de problemas com a prótese?
Incapacidade
13. Você já sentiu que a vida em geral ficou pior por causa de problemas com a prótese?
14. Você tem estado sem poder fazer atividades diárias por causa de problemas com a prótese?

1

2

3

4
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ANEXO D – TCLE (Folha 1)
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ANEXO D – TCLE (Folha 2)
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ANEXO D – TCLE (Folha 3)
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ANEXO E - Parecer CEP (Folha 1)
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ANEXO E - Parecer CEP (Folha 2)
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ANEXO E - Parecer CEP (Folha 3)
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ANEXO E - Parecer CEP (Folha 4)

