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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo cruzado, foi avaliar a capacidade mastigatória (CM), força de 

mordida (FM) e os parâmetros centrados no paciente de reabilitações no arco inferior: 

prótese total mucosuportada convencional (PT), prótese total mucosuportada implanto 

retidas do tipo overdenture (GO); e prótese total fixa suportadas por implantes (GP), 

sendo a arcada superior antagonista Prótese Total Convencional. Para tanto foram 

selecionados 10 pacientes desdentados totais e/ou parciais com indicação de 

exodontia de todos os dentes. Após a confecção de novos pares de PT foram 

instalados 4 implantes hexágono externo na mandíbula em região intraforaminal. Após 

2 meses da instalação dos implantes foi realizado a reabertura dos implantes e os 

pacientes foram aleatoriamente alocados em 2 grupos: GO e GP. Após a instalação 

das próteses de ambos os grupos foram realizadas as análises de FM por meio de um 

transdutor de força (gnatodinamômetro) e da CM por meio de alimento artifical e 

sistema de tamisação, nos tempos 0 (basilene) e seis meses, no qual após este 

período os pacientes decidiram qual prótese preferiram ficar e responderam ao 

questionário de qualidade de vida.  Após a obtenção dos dados, foram realizados 

testes de Modelo Linear Generalizado Hierárquico. Houve diferença estatística da 

força e da capacidade mastigatória quando comparados PT com GO e com GP, houve 

diferença estatística quando comparamos GO com GP no baseline, porém não houve 

após seis meses de uso; e mediante aos questionários realizados, os pacientes 

relataram melhora na qualidade de vida para ambos os grupos (GO e GP), preferindo 

o GP como prótese final. Conclui-se que o uso de próteses suportada por implantes 

melhoram a capacidade mastigatória e a força de mordida assim como a qualidade 

de vida dos pacientes, porém o GP apresentou uma taxa maior de preferência por ser 

fixa e ter um menor volume. 

 

 

Palavras-chaves: Prótese total Convencional, Prótese sobre implante, Overdenture, 

Força Mastigatória, Eficiência Mastigátoria, “Optocal”. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001. 



ABSTRACT 

 

The aim of this cross-over study was to evaluate the strength (FM) and chewing 

capacity (CM) of lower arch rehabilitation: muco-supported total prosthesis (PT), muco-

supported implant-retained total prosthesis, overdenture, (GO); and implant-supported 

total prosthesis, protocol, (GP). To this end, 10 patients with total or partial 

edentulousness, with an indication of exodontia of all teeth, were selected. After 

making new pairs of PTs, 4 external hexagon implants were installed in the mandible 

in the intraforaminal region. Two months after implant installation the implants were 

reopened, and the patients were randomly assigned to two groups: GO and GP. After 

prosthesis installation, FM tests were performed using a force transducer 

(gnatodinamometer) and CM tests using artificial food and a sieving system. They were 

evaluated at baseline and six months after the installation of the prostheses in both 

groups. At the end of the 6 months, the patients decided which prosthesis they would 

like to have and answered a quality-of-life questionnaire.  After obtaining the data, 

Hierarchical Generalized Linear Model tests were performed. As a result, there was a 

statistical difference in strength and masticatory efficiency when comparing PT with 

GO and with GP, there was a statistical difference when comparing GO with GP at 

baseline, but there was no difference after six months of use, in face of the 

questionnaire the patients reported improved quality of life for both groups (GO and 

GP), preferring the GP as the final prosthesis. It can be concluded that the use of 

implant-supported prosthesis improves the chewing capacity and the bite force as well 

as the quality of life of the patients, but the preferred prosthesis was the GP because 

it is fixed and has a smaller volume. 

 

 

Keywords: total prosthesis, implant-supported prosthesis, overdenture, masticatory 

force, masticatory efficiency, Optocal 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O edentulismo total, embora sua prevalência esteja sendo reduzida em alguns 

países nas últimas décadas1,2, ainda é um problema global diante do aumento da 

expectativa de vida dos idosos3. Por muitos anos, as próteses totais convencionais 

mucossuportadas foram a única opção de tratamento para pacientes desdentados 

totais4 e ainda na saúde pública esse tipo de reabilitação é a mais utilizada5. O método 

pode gerar insatisfações relacionadas a conforto, inabilidade da função mastigatória, 

problemas na articulação temporomandibular, bem como promover prejuízos 

psicológicos e sociais6. 

Muitos pacientes ficam insatisfeitos com o uso de prótese total convecional 

devido aos problemas de retenção e estabilidade das próteses7-9-10-11. A 

movimentação da prótese total mandibular durante a mastigação pode desencadear 

trauma e dor em áreas ósseas extremamente reabsorvidas, limitação das forças 

oclusais e dificuldades para homogeneizar alimentos. Os pacientes reabilitados por 

próteses totais convencionais mucossuportadas têm sua função mastigatória reduzida 

entre 50% e 84% em comparação com pacientes dentados12. 

Há alguns anos, as reabilitações com próteses totais convencionais deixaram 

de ser consideradas a estratégia terapêutica padrão para muitos casos, sendo as 

reabilitações protéticas sobre implantes, tanto fixas como removíveis, alternativas 

cada vez mais empregadas na prática clínica13,14. A principal motivação dos pacientes 

que buscam a reabilitação com implante sustentado por mucosa (overdentures) é 

aumentar a retenção da prótese inferior e melhora da eficiência mastigatória15; além 

disso, o método oferece a possibilidade de superar algumas das limitações das 

próteses convencionais, proporcionando melhor preservação óssea, maior 

estabilidade e conforto e melhora na fala e na estética16,17. No ato mastigatório, a 

ativação muscular é guiada pela necessidade de manutenção da estabilidade e 

retenção das próteses em posição, e, nesse sentido, diferentes valores de capacidade 

mastigatória, força muscular ou ainda cinemática mandibular podem ser 

desenvolvidos18 conforme o tipo de reabilitação protética ou período de transição entre 

diferentes tratamentos (próteses fixas ou removíveis implantossuportadas). 
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Um estudo preliminar relata que a força máxima de mordida dos indivíduos com 

prótese mandibular apoiada por implantes é 60 a 200% maior do que a de indivíduos 

com prótese convencional9. 

A terapia de prótese fixa com arco completo apoiada por implante, restaura a 

estética e a função do sistema estomatognático, repondo dentes, tecidos moles e 

duros, e ainda preserva a integridade dos tecidos intraorais, buscando satisfazer o 

paciente de maneira objetiva e subjetiva19. 

Tanto as overdentures como as próteses totais fixas sobre implante oferecem 

nível reduzido de perda óssea e maior satisfação ao paciente, bem como uma melhor 

qualidade de vida20. O motivo mais comum dessas próteses estarem se tornando a 

primeira opção de tratamento é a melhora na retenção e estabilidade, assim como a 

força de mordida9. 

O objetivo deste estudo cruzado foi avaliar a capacidade mastigatória, a força 

de mordida e os parâmetros centrados no paciente de dois tipos de reabilitações 

protéticas implantorretidas no arco inferior, onde foram comparadas: prótese total 

mucossuportada convencional (PT), como grupo controle; prótese total 

mucossuportada implantorretida (GO) e prótese total fixa suportada por implantes 

(GP), sendo a arcada superior antagonista Prótese Total Convencional. 
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2 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Tanto a Prótese total fixa sobre implante como a Overdenture são tratamentos 

viáveis e com uma melhora significativa para pacientes desdentados totais, 

melhorando não só a capacidade mastigatória, como a força de mordida e o 

psicológico dos pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante, 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Reabilitação implanto/mucossuportada em pacientes edêntulos totais. A análise dos 

parâmetros reportados pelo paciente e do impacto clínico, microbiológico e 

osteoimunoinflamatório nos tecidos peri-implantares se refere a um projeto de 

Pesquisa da participante Nadya Bellandi da C. S Lira, que integra o Curso de Pós-

graduação da Universidade Paulista - UNIP. 

O objetivo deste estudo será avaliar os parâmetros reportados pelo paciente e 

o impacto clínico, microbiológico e osteoimunoinflamatório nos tecidos peri-

implantares em pacientes totalmente edêntulos reabilitados por meio de próteses fixas 

versus removíveis sobre implantes dentais osseointegráveis. Os resultados 

contribuirão para indicações seguras e precisas quanto à reabilitação com próteses 

implantomucossuportadas, visando a satisfação do paciente, aliada à boa qualidade 

do tecido peri-implantar.  

Sua forma de participação consiste em se submeter a cirurgia para colocação 

de 4 implantes na mandíbula e avaliação da melhor prótese utilizada, após ter usado 

os dois modelos, sendo eles overdenture e Prótese fixa sobre implante. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o 

risco pode ser avaliado como mínimo desconforto pós-operatório e após a colocação 

e fixação de cada modelo de prótese.  

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 

pesquisa: reabilitação da arcada inferior e melhora na função mastigatória e no 

convívio social. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que você 

poderá recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar 
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sua participação se assim o preferir, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 

disposição para maiores informações. 

Este termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será 

assinado em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o 

pesquisador principal - Nadya Bellandi da Cunha e S. Lira. Rua Araritaguaba, 569. 

Tel. 11. 29672399. 

  

 

Eu ____________________________________________________________ 

(nome do participante e número de documento de identidade) confirmo que Nadya 

Bellandi da Cunha e Silva Lira explicou-me os objetivos desta pesquisa bem como a 

forma de participação. As alternativas para minha participação também foram 

discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento e, portanto, concordo 

em dar meu consentimento para participar como voluntário da pesquisa. 

 

(Local e data)      ,    de           de 20   . 

 

 

_____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Eu, _____________________________________________________(nome 

do membro da equipe que apresentar o TCLE) obtive de forma apropriada e voluntária 

o Consentimento Livre e Esclarecido do participante da pesquisa ou representante 

legal para a participação na pesquisa. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

 

 

____________________________________________ 

(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO OHIP – EDENT 

 

1. Você sentiu dificuldade para mastigar algum alimento devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

2. Você percebeu que seus dentes ou dentaduras retinham alimento? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

3. Você sentiu que suas dentaduras não estavam corretamente assentadas? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

4. Você sentiu sua boca dolorida? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

5. Você sentiu desconforto ao comer devido a problemas com seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

6. Você teve pontos doloridos na sua boca? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

7. Suas dentaduras estavam desconfortáveis? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

10. Você teve que evitar comer alguma coisa devido a problemas com seus dentes, boca 

ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

11. Você se sentiu impossibilitado de comer com suas dentaduras devido a problemas com 

ela? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

12. Você teve que interromper suas refeições devido a problemas com seus dentes, boca 

ou dentadura? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 
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14. Você esteve em alguma situação embaraçosa devido a problemas com seus dentes, 

boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

dentes, boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

dente, boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

problemas com seus dentes, boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

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

dentes, boca ou dentaduras? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 

 

20. Você já sentiu vergonha, timidez ou incômodo em um momento de intimidade com 

seu cônjuge? 

 Nunca        Às vezes        Quase Sempre 
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ANEXO 3 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO PACIENTE COM A 

PRÓTESE 

 

1. Movimento da prótese total superior durante fala e/ou alimentação 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

2. Dor e desconforto da prótese total superior 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

3. Dor e desconforto da prótese total inferior 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

4. Dificuldade em falar com as próteses totais 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

5. Dificuldade em morder com as próteses totais 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

6. Dificuldade em mastigar com as próteses totais 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

7. Aparência da prótese 

 1. Prótese sem problema         2. Algum problema      3. Problema 

moderado 

 4. Problema considerável         5. Não poderia ser pior 

 

8. Náusea ao usar a prótese 

 Sim          Não  
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO IMPACTO NA VIDA DIÁRIA 

 

1. Eu estou satisfeito com meus dentes em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

2. Eu estou satisfeito com a aparência dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

3. Eu estou satisfeito com a cor dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

4. Eu estou satisfeito com a posição dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

5. Eu sinto dor espontânea em meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

6. Eu sinto dor de dente quando como ou bebo algo quente ou frio. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

7. Eu minha alimentação por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

8. Eu sinto dor em minha articulação mandibular.  

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

9. Eu tenho preocupação com os dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

10. Eu sofro com alimentos entre os dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

11. Eu tenho halitose e mau hálito. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

12. Eu tenho dentes soltos. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

13. Eu não estou satisfeito com minhas gengivas 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

14. Eu tenho sangramento gengival. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

 

15. Eu tenho sensibilidade com quente ou frio por causa da recessão gengival. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

16. Minha capacidade de trabalho é afetada pela aparência dos meus dentes. 
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 Concordo         Discordo      Neutro 

 

17. Minha capacidade de trabalho é afetada pela minha capacidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

18. Meu contato com as pessoas é afetado pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

19. Meu contato com as pessoas é afetado pela minha capacidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

20. Meu contato com as pessoas é afetado pela dor de dente. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

21. Meu relacionamento é afetado pela dor de dente. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

22. Meu relacionamento é afetado pela minha habilidade para comer e falar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

23. Minha autoconfiança é afetada pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

24. Eu sinto vergonha por causa dos meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

25. Meu relacionamento é afetado pela aparência de meus dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

26. Eu tento evitar mostrar meus dentes quando sorrio. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

27. Eu não estou satisfeito com meu sorriso 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

28. Minha capacidade de trabalho é afetada pela dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

29. Eu me sinto estressada por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

30. Eu durmo mal por causa da dor. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

31. Eu estou satisfeito com minha capacidade para mastigar. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

32. Eu estou satisfeito com minha mastigação em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 
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33. Eu estou satisfeito com minha capacidade para morder. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

34. Eu estou satisfeito com minha mordida em geral. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

35. Eu não mudo a forma de preparar os alimentos por causa dos dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 

 

36. Eu não mudo o tipo de alimento por causa dos dentes. 

 Concordo         Discordo      Neutro 
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ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO GOHAI 

 

1. Limitou o tipo ou quantidade de alimentos? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

 

2. Teve problemas mordendo ou mastigando alimentos como carne sólida ou maçã? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

           

3. Foi capaz de engolir confortavelmente?     

 Nunca        Às vezes        Sempre 

        

4. Suas próteses (ou a falta delas) o impediram de falar da maneira como queria? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

      

5. Foi capaz de comer alimentos sem sentir desconforto? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

            

6. Limitou seus contatos com outras pessoas devido às condições de seu sorriso 

(dentes)? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

 

7. Sentiu-se satisfeito com o aspecto de seu sorriso? 

 Nunca        Às vezes        Sempre           

          

8. Usou medicamentos para aliviar dor ou desconforto relativo à boca?  

  Nunca        Às vezes        Sempre 

 

9. Preocupou-se com seu sorriso? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

                     

10. Sentiu-se incomodado/abalado ou nervoso devido a problemas com seu sorriso? 

 Nunca        Às vezes        Sempre 

 

11. Sentiu desconforto ao alimentar-se em frente a outras pessoas por causa de sua 

boca ou dentes? 

 Nunca        Às vezes        Sempre             

 

12. Sentiu seus dentes ou gengivas sensíveis ao quente, ao frio ou ao doce?  

 Nunca        Às vezes        Sempre 
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO DE HABILIDADE MASTIGATÓRIA 

 

Qual o seu grau de habilidade em mastigar? 

 

1- Pão 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

2- Queijo duro 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

3- Salsicha 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

4- Alface 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

5-  Amendoim 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

6- Maçã 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

7- Cenoura 

Muito fácil _____________________________________________Muito difícil 

 

 


