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RESUMO 

 

Métodos convencionais para a confecção de próteses totais envolvem uma série de 

procedimentos técnicos complexos. No entanto, métodos simplificados podem ser tão efetivos 

quanto os convencionais, porém é importante que a mastigação não sofra influências 

deletérias. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar um método simplificado de confecção 

de próteses totais a outro convencional, tendo como variáveis a performance e a habilidade 

mastigatórias. A amostra foi formada por pacientes desdentados solicitando tratamento com 

próteses totais duplas. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo 

S (n=17), que recebeu próteses confeccionadas por um método simplificado, e Grupo C 

(n=18), que recebeu próteses confeccionadas de forma convencional. Após 3 meses da 

instalação das próteses, a performance mastigatória foi avaliada por um método colorimétrico, 

utilizando duas “biocápsulas” como alimento teste, após 20 e 40 ciclos mastigatórios, e a 

habilidade mastigatória dos participantes foi avaliada por meio de questionário (Questionário 

HM) e escala visual analógica (EVA). Foi feita referência dos resultados a um grupo de 

participantes dentados, Grupo DN (n=17). Os três grupos foram comparados por meio de 

testes adequados à distribuição dos dados (α=5%). A performance mastigatória foi similar nos 

grupos C e S e representou 31% daquela encontrada no grupo DN. A habilidade mastigatória 

foi semelhante para S e C independente do método de análise, sendo que algumas questões do 

questionário HM, analisadas isoladamente, tiveram maior ocorrência de respostas favoráveis 

para o primeiro. Conclui-se que métodos simplificados de confecção de próteses totais são 

capazes de reabilitar a mastigação de maneira comparável ao método convencional, tanto 

fisiologicamente como segundo as percepções do paciente. 

 

 

Palavras-chave: Prótese total; mastigação; performance mastigatória; habilidade 

mastigatória; ensaio clínico controlado aleatório. 
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ABSTRACT 

 

Complete denture fabrication involves a series of complex technical procedures. Nevertheless, 

simplified methods may be as effective as conventional ones and mastication should not be 

further impaired. Therefore, this study aimed to compare a simplified method and a 

conventional protocol for complete denture fabrication, in terms of masticatory performance 

and ability. A sample was formed by edentulous patients requesting treatment with maxillary 

and mandibular complete dentures. Participants were randomly allocated into two groups: 

Group S (n=17), which received dentures fabricated by a simplified method, and Group C 

(n=18), which received conventionally fabricated dentures. After 3 months following 

insertion, masticatory performance was evaluated by means of a colorimetric assay based on 

chewing two capsules as test food during 20 and 40 cycles. Masticatory ability was assessed 

by means of a questionnaire (HM) with dichotomous answers and a single question answered 

by means of a visual analogue scale (VAS). A third group (DN, n=17) formed by dentate 

volunteers served as an external comparator. Results for the three groups were compared by 

means of statistical tests suitable for the distribution of data (α=5%). Groups C and S 

presented similar masticatory performance which corresponded to 31% of group DN. Results 

for masticatory ability showed similarity between S and C, regardless of the assessment 

method, though some isolate items of the HM questionnaire showed more favorable results 

for the first group. It can be concluded that simplified methods for complete denture 

fabrication are able to restore masticatory function to a level comparable to the conventional 

protocol, physiologically and according to patient perceptions. 

 

 

Keywords: Complete denture; mastication; masticatory performance; masticatory ability; 

randomized controlled trial. 
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1.1. Edentulismo total 

 

O edentulismo total é um problema importante de saúde pública, particularmente entre 

os idosos (Cooper, 2009; Felton, 2009), o qual, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é resultado de um sistema de saúde pobre e afeta consideravelmente o padrão de saúde 

oral e geral.  Embora a literatura relate o declínio na prevalência dessa condição em países 

que possuem dados epidemiológicos confiáveis, o número de indivíduos desdentados 

necessitando de tratamento reabilitador é grande, e essa necessidade permanecerá 

considerável por muitas décadas (Anastassiadou et al., 2002; Douglass, 2002; Kawai et al., 

2005; Müller et al., 2007; Carlsson e Omar, 2010).  

Apesar da expectativa de vida no Brasil ter aumentado, sendo atualmente de 73,1 anos 

(IBGE, 2010), 63,1% e 37,5% da população entre 65 e 74 anos de idade utiliza próteses totais 

nos arcos maxilar e mandibular, respectivamente, e a porcentagem dessa população que 

necessita de próteses totais em um ou dois arcos é estimada em 38,3%, respectivamente 

(Ministério da Saúde, 2011). Além disso, estudos têm demonstrado que o edentulismo 

acomete mais ostensivamente aqueles indivíduos com piores condições socio-econômicas, 

sendo a renda fortemente associada com essa condição (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2000; Petersen et al., 2005). Assim, o aspecto epidemiológico demonstra a 

necessidade da utilização de métodos com boa relação custo-efetividade para o controle da 

alta demanda pelo tratamento protético. 

 

1.2. Tratamento com próteses totais 

 

A forma mais comum de reabilitação dos pacientes desdentados totais é a confecção 

de próteses totais removíveis, as quais substituem os dentes bem como os tecidos perdidos 
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pelo processo de reabsorção alveolar contínua. Entretanto, não é incomum ouvirmos relatos 

por parte dos usuários desse tipo de prótese, da dificuldade em mastigar certos alimentos mais 

duros e resistentes (Wayler e Chauncey, 1983; Brodeur et al., 1993; Andrade e Seixas, 2006), 

bem como da falta de segurança com este tipo de reabilitação, principalmente quando se trata 

do aparelho mandibular. 

Como possível alternativa ao tratamento do edentulismo, a literatura descreve 

amplamente a aplicação dos implantes osseointegráveis. O sucesso da osseointegração nos 

últimos 30 anos permitiu que pacientes desdentados totais pudessem ser reabilitados com 

próteses suportadas e/ou retidas por implantes, as quais promovem melhoria considerável das 

suas funções orais, da satisfação e da qualidade de vida associada à saúde bucal (Feine et al., 

2002; Thomasson et al., 2003; Carlsson, 2006; Cooper, 2009). Entretanto, nem todos os 

pacientes aceitam ou podem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos de instalação dos 

implantes e o alto custo associado restringe o acesso a esse tipo de tratamento, tornando, 

assim, as próteses totais convencionais a única possibilidade para a grande maioria desses 

indivíduos (MacEntee e Walton, 1998; Owen, 2004; Takanashi et al., 2004; Heydecke  et al., 

2005; Carlsson, 2006; Heydecke  et al.,  2008; Cooper, 2009; Carlsson e Omar, 2010). 

Os métodos tradicionais para confecção de próteses totais, os quais exigem uma ampla 

seqüência de procedimentos clínicos e laboratoriais (Rahn e Heartwell, 1993; The British 

Society for the Study of Prosthetic Dentistry, 1996; Zarb et al., 2006a), têm sido aceitos e 

ensinados pela maioria das faculdades de Odontologia no Brasil (Souza et al., 2002) e na 

América do Norte (Petropoulos e Rashedi, 2003; Petrie et al., 2005), sendo enfatizada a 

necessidade da qualidade técnica na realização desses procedimentos para que este seja bem 

sucedido (Carlsson, 2006, 2009). Uma seqüência típica de procedimentos clínicos 

empregados na confecção de um par de próteses totais compreende: 
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a. moldagens iniciais dos rebordos desdentados visando à obtenção de um par de 

modelos e posterior confecção de moldeiras individuais; 

b. moldagens funcionais com as referidas moldeiras individuais, empregando pressão 

seletiva e resultando na obtenção de modelos de trabalho e, posteriormente, placas 

articulares; 

c. montagem do modelo maxilar em articulador conforme o uso de um arco facial; 

d. modificação das placas articulares e posterior montagem do modelo mandibular em 

articulador, de acordo com planos de orientação e registro das relações intermaxilares; 

e. uma ou mais provas clínicas das placas com dentes artificiais montados; 

f. instalação e ajuste das próteses. A remontagem das próteses em articulador é 

recomendada antes ou depois da instalação, a fim de se corrigir discrepâncias oclusais. 

Entretanto, a literatura levanta questionamentos sobre a real necessidade desses 

procedimentos, apontando a sua não utilização pela maioria dos clínicos, em alguns países 

investigados, da forma como são ensinados, os quais selecionam métodos mais simples para a 

obtenção desse tipo de prótese (Silversin et al.,1978; Gauthier et al., 1992;  Hyde e McCord, 

1999; Clarck et al., 2001; Wang et al., 2008; Carlsson, 2009). Também, não há evidência que 

próteses totais construídas por técnicas complexas são mais utilizadas e apreciadas pelos 

pacientes em comparação com as construídas por técnicas mais simples (Critchlowa e Ellis, 

2010). 

 

1.3. Técnicas simplificadas para a confecção das próteses totais 

 

Algumas abordagens têm sido descritas no intuito de simplificar, modificar ou 

eliminar etapas clínicas e laboratoriais para a fabricação de próteses totais, buscando avaliar a 

qualidade das mesmas bem como os relatos dos participantes. É dedutível que protocolos 



36363636 | Introdução 

simplificados permitiriam um maior número de procedimentos com o mesmo recurso 

disponível. Owen (2004) discute a necessidade do estabelecimento de protocolos mínimos 

que estejam em conformidade com princípios protéticos e biofuncionais, os quais levariam à 

obtenção de próteses capazes de restabelecer efetivamente a função mastigatória, estética e 

qualidade de vida. De acordo com o autor, isso aconteceria por meio de tecnologias 

apropriadas, baseadas em materiais e métodos de baixo custo e boa efetividade, com 

adequado controle de qualidade para que os pacientes não precisem se adaptar a próteses 

insatisfatórias. 

A literatura relata a confecção de bases de prova diretamente sobre modelos de estudo 

obtidos a partir de moldes de alginato feito com moldeiras de estoque, ou seja, sem uma 

segunda moldagem e nem utilizando moldeiras individuais e materiais de moldagem de maior 

precisão (Duncan e Taylor, 2001, 2004). Outras abordagens simplificadas incluem a 

montagem dos modelos em articulador sem o uso do arco facial (Nascimento et al., 2004; 

Heydecke et al., 2007), transferência direta do molde funcional para o articulador semi-

ajustável (Giannotti et al., 2007), realização de moldagem funcional e registro das relações 

intermaxilares em uma única sessão, onde a moldeira individual e a placa articular consistem 

de um dispositivo único (Ansari, 1997), substituição de materiais tradicionais para 

simplificação da moldagem funcional (Ulbrich e Franco, 2004), esquemas oclusais 

alternativos como a oclusão lingualizada (Sutton et al., 2005), e as técnicas baseadas na 

duplicação de próteses em uso (Davis e Watson, 1993; Clarck et al., 2004; Ellis et al., 2007; 

Rodrigues e Morgano, 2007). Entretanto, os trabalhos acima se basearam em relatos de caso 

ou estudos retrospectivos, tornando a avaliação científica desses procedimentos empírica, e 

não baseada em evidência (McCord, 2009). 
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As abordagens baseadas em evidência têm tido um impacto emergente na prática 

clínica, sendo os ensaios clínicos controlados aleatorizados e as revisões sistemáticas da 

literatura os tipos de estudo mais indicados para responder questões controversas e estabelecer 

conclusões confiáveis sobre a efetividade de alternativas terapêuticas (Anderson, 2000; 

Sutherland, 2001; Carlsson, 2009). Assim, em outubro de 2011, foi realizada uma busca 

sistemática na base de dados PubMed por relatos dessa natureza, que fornecessem 

informações de alto nível de evidência referentes à eficácia de métodos simplificados para a 

confecção de próteses totais. Foi utilizada a seguinte estratégia de busca: 

(overdenture or ((removable or complete) and denture)) and ((techni* or fabricat* or 

simpl* or tradition*) or (impression* or occlus* or (facebow or face-bow) or remount* or 

adjust*)) and (((randomized controlled trial [pt]) or (controlled clinical trial [pt]) or 

(randomized [tiab]) or (placebo [tiab]) or (drug theraas py [sh]) or (randomly [tiab]) or (trial 

[tiab]) or (groups [tiab])) and (humans [mh])). 

 Dentre os 490 títulos e resumos apresentados, apenas três relatos do tipo ensaios 

clínicos prospectivos randomizados controlados (Kawai et al., 2005; Heydecke et al., 2008; 

Kawai et al., 2010) e um estudo cruzado (Nascimento et al., 2004) tentaram avaliar métodos 

simplificados para a confecção de próteses totais e compará-los aos métodos tradicionais. É 

possível também citar um estudo mais antigo, cujo primeiro relato foi publicado em 1969, que 

comparou duas seqüências técnicas com diferente complexidade com acompanhamentos de 

até 20 anos (Hickey et al., 1969). 

 Hickey, et al. (1969) propuseram uma técnica alternativa de confecção de prótese total 

onde os modelos de trabalho eram montados em articulador de forma arbitrária, ou seja, sem 

utilização de arco facial ou registros oclusais excursivos, oclusão estabelecida sem seguir o 

esquema balanceado bilateral e com ajustes oclusais feitos somente na boca. Foram 

reabilitados 64 pacientes, 32 em cada grupo, e avaliações feitas anualmente, por um período 
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de 5 anos. Por meio de cefalometria, foi investigado o padrão de reabsorção óssea mandibular 

e maxilar, diminuição da altura facial, rotação mandibular e migração das bases das 

protéticas, não sendo encontrada diferença significante entre as técnicas, revelando um padrão 

de reabsorção óssea semelhante nos dois grupos (Nicol et al., 1979). No intuito de investigar 

se a técnica pela qual as próteses foram confeccionadas teve efeito na performance das 

mesmas e que pudesse ser determinado clinicamente, foi realizada uma avaliação da 

satisfação do paciente, onde não foi encontrada diferenças significantes entre os dois grupos 

(Ellinger et al., 1979). Foi realizada uma análise microscópica baseada nas características 

citológicas do tecido da mucosa bucal por meio de esfregaço em 4 diferentes regiões da zona 

de suporte da prótese, e nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos (Sabes et al., 

1981). Também foi investigada a habilidade mastigatória entre os grupos, sendo encontrada 

diferença na habilidade ao longo dos anos, mas não entre os grupos (Wesley et al., 1984). 

Após 10 anos, foi avaliada a topografia do rebordo alveolar nos dois grupos por meio da 

análise dos modelos de estudo e não foram encontradas diferenças significantes para as 

variáveis contorno e largura do arco (Brehm e Abadi, 1980). Passados 20 anos da instalação 

das próteses, os participantes foram novamente recrutados para avaliação, dos quais 26 ainda 

utilizavam suas próteses. As mesmas foram classificadas por 5 diferentes dentistas e relatadas 

por 26 pacientes como clinicamente aceitáveis em termos de adaptação, ajuste e saúde dos 

tecidos (Ellinger et al., 1989).  

 Nascimento, et al. (2004), por meio de um ensaio clínico cruzado, compararam duas 

técnicas de confecção de próteses totais, com e sem o uso do arco facial, e concluíram que a 

técnica que evitou o uso do arco facial apresentou melhores resultados em relação a estética, 

conforto e estabilidade das próteses segundo a aceitação dos participantes e que uma oclusão 

balanceada foi conseguida com o uso de ambas as técnicas, podendo a técnica sem o uso do 

arco facial ser uma alternativa para obter próteses totais adequadas. 
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Kawai, et al. (2005), por meio de um ensaio clínico de grupos paralelos, compararam 

um método simplificado a um convencional para a confecção de próteses totais. Os 

participantes tratados pela técnica convencional receberam moldagem funcional com moldeira 

individual, registro com arco-facial, montagem e remontagem em articulador semi-ajustável. 

Uma única moldagem com moldeiras de estoque foi realizada nos participantes do grupo 

tratado pela técnica simplificada, os quais não receberam registro com arco facial e a 

montagem dos modelos de trabalho foi realizada em articulador não ajustável, sem 

procedimento posterior de remontagem.  Os autores não observaram diferença significante 

entre os grupos quanto à satisfação dos pacientes em relação às próteses e a qualidade das 

mesmas, e apontam o considerável potencial educacional e implicações econômicas desses 

resultados. Já em 2010, esses autores publicaram os resultados relativos ao ensaio clínico 

citado anteriormente, onde investigaram os custos diretos envolvidos na fabricação das 

próteses por meio de cada uma das técnicas, e foi observado que o custo médio para as 

próteses fabricadas pelo método convencional foi significativamente maior, bem como o 

tempo clínico gasto nesse tratamento.  

Por sua vez, Heydecke, et al. (2008) estudaram a eficácia relativa de próteses totais 

confeccionadas de acordo com dois conceitos oclusais, seguindo um estudo cruzado 

(crossover). O método mais complexo baseou-se no conceito de Gerber, que indica o uso do 

arco facial com registros da inclinação condilar, traçado do arco gótico e oclusão balanceada 

bilateral. A técnica simplificada obedeceu ao conceito de Gysi – sem o arco facial, técnica 

guiada para o registro da oclusão central e desoclusão pelos caninos. Assim como no estudo 

anterior, a satisfação dos pacientes foi semelhante para ambas as técnicas de confecção.  

Com base nos aspectos levantados acima, observa-se que a evidência atual levanta 

dúvida quanto à relevância de alguns procedimentos envolvidos na confecção de próteses 

totais (Carlsson, 2006, 2009, 2010). Apesar dos estudos iniciados por Hickey, et al. (1969) e 
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dos estudos mais recentes previamente citados (Kawai et al., 2005; Heydecke et al., 2008; 

Kawai et al., 2010), os quais compararam técnica mais simples às tradicionalmente utilizadas, 

a evidência em relação aos melhores métodos para a confecção de próteses totais é limitada 

(Harwood, 2008). Assim, dados de estudos adicionais poderiam ser combinados por meio de 

revisão sistemática e meta-análise, aumentando o nível de evidência e possibilidade de 

extrapolação dos resultados. Além disso, abordagens mais pragmáticas poderiam ser 

utilizadas, como o uso de pacientes do sistema de saúde pública como participantes de 

pesquisa e operadores mais parecidos com aqueles que tratam esses pacientes, nem sempre 

um dentista sênior como nos estudos anteriores. Assim, os resultados poderiam dar evidência 

à utilização de técnicas que melhorem o acesso dos pacientes desdentados ao tratamento com 

próteses totais, já que este poderia ser feito com menor custo e complexidade, bem como 

influenciar o currículo atual de ensino da prótese total nos cursos de graduação e pós-

graduação ou, por outro lado, podem reforçar a importância dos procedimentos técnicos 

convencionalmente propostos para a confecção dessa modalidade protética. 

 

1.4. Avaliação das técnicas simplificadas 

 

A avaliação da efetividade de técnicas simplificadas pode ser realizada por meio da 

abordagem clínico/objetiva de fatores relacionados diretamente à qualidade do aparelho 

protético como espaço funcional de pronúncia, oclusão, articulação, retenção e estabilidade 

(Anastassiadou et al., 2002; De Lucena et al., 2011), e seu relacionamento com as estruturas 

da cavidade bucal dos usuários.  Dentre os fatores pertinentes ao sucesso da reabilitação com 

próteses totais, deve-se considerar a avaliação da função mastigatória (Awad e Feine, 1998; 

Celebić e Knezović-Zlatarić, 2003; Prado et al., 2006), visto que o tratamento odontológico 

tem como principal objetivo preservar e/ou restabelecer a função oral, especialmente a 
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mastigação (Carlsson, 1984; Wesley et al., 1984; Budtz-Jorgensen et al., 2000; Ikebe et al., 

2006; Prado et al., 2006; Ikebe et al., 2007; Mendonça et al., 2009; De Lucena et al., 2011), 

que é considerada uma das funções mais importantes do sistema estomatognático (Santos et 

al., 2006; Borges, 2007; Goiato et al., 2008).  

 

1.4.1. Função mastigatória 

 

A mastigação é definida como um grupo de fenômenos estomatognáticos projetados 

para o processamento mecânico de alimentos, que inclui moagem e quebra do alimento em 

partículas menores para serem deglutidas (Douglas, 2004a). É, portanto, o início do fenômeno 

físico-químico da digestão, cujos passos seguintes serão tanto mais eficazes quanto mais 

completa for a mastigação (Borges, 2007). 

A função mastigatória envolve um processo complexo e dinâmico, controlado pelo 

sistema nervoso central e periférico (Helkimo et al., 1978; Hirano et al., 2004; De Lucena et 

al., 2011). Apesar de a mastigação obedecer a um padrão básico de movimentos rítmicos, esse 

padrão é modificado por um feedback sensorial iniciado por aferências periféricas, originadas 

em uma variedade de receptores intraorais, articulares e musculares, e que o adaptam às 

características dos alimentos. Também há uma importante influência das aferências centrais, 

que controlam os músculos inseridos na mandíbula nas fases da mastigação (Lund, 1991; 

Douglas, 2004b). Quando os dentes são perdidos ocorre um prejuízo sensorial e motor como 

conseqüência da perda dos receptores periodontais (Hirano et al., 2004;  Van Der Bilt, 2011). 

Em outras palavras, perdem-se importantes aferências periféricas envolvidas no controle da 

motricidade mandibular, bem como na mastigação, manipulação e apreensão de alimentos 

entre os dentes (Trulsson, 2006, 2007).  

A função mastigatória está diretamente relacionada às condições da dentição (Prado et 

al., 2006), sendo que o número de dentes presentes na cavidade oral (Ikebe et al., 2011) e 
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principalmente a quantidade de pares de dentes naturais em oclusão (Helkimo et al., 1978; 

Wayler e Chauncey, 1983) são relacionados à sua manutenção (Carlsson, 1984; Budtz-

Jorgensen et al., 2000; Ikebe et al., 2006; Ikebe et al., 2011). Entretanto, a função 

mastigatória é dependente de muitos fatores e não pode ser predita apenas pelo estado da 

dentição (Akeel et al.,  1992). Pacientes desdentados totais, além das dificuldades 

relacionadas à fonética, deglutição, estética, convívio social e conforto psicológico, 

apresentam ainda uma condição de quase incapacitação total da mastigação, podendo ser 

considerados inválidos orais (Carlsson, 1984; Van Der Bilt, 2011). Próteses totais removíveis, 

mesmo com retenção e estabilidade adequadas, não devolvem aos indivíduos uma mastigação 

satisfatória quando comparados a pessoas com dentição natural (Manly e Braley, 1950; Kapur 

e Soman, 1964; Bates et al., 1976; Helkimo et al., 1978; Wayler e Chauncey, 1983; Carlsson, 

1984), o que muitas vezes leva a uma alteração da dieta pela eliminação de alimentos ricos em 

fibras, frutas e verduras cruas, e opção por alimentos mais macios e fáceis de serem 

mastigados, o que pode levar ao aparecimento de desordens gastrintestinais (Brodeur et al., 

1993) e afetar diretamente a saúde geral e qualidade de vida desses indivíduos (Budtz-

Jorgensen et al., 2000). Assim, a manutenção da função mastigatória tem importância especial 

em pacientes portadores de prótese total devido às limitações inerentes a esse tipo de 

tratamento (Boretti et al., 1995; Farias Neto et al.,  2010). 

A função mastigatória pode ser avaliada por meio de testes de eficiência e/ou 

performance mastigatórias, que medem a capacidade dos indivíduos em reduzir os alimentos a 

pequenas partículas, e por meio de testes de habilidade mastigatória, relacionados à percepção 

do próprio individuo (Bates et al., 1976). Desse modo, é importante a definição dos termos 

que serão utilizados nesta pesquisa, visto que termos como habilidade mastigatória, eficiência 

mastigatória e performance mastigatória são utilizados de maneira intercambiável e como se 

fossem sinônimos para designar função mastigatória (Kapur e Soman, 1964; Carlsson, 1984; 

Boretti et al., 1995). A fim de padronizar os termos utilizados, este estudo considerará a 
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performance mastigatória como sendo a concentração de corante liberado após mastigação e 

fragmentação das partículas do alimento teste (Käyser e van der Hoeven, 1977; Gunne, 1983; 

Nakasima et al., 1989), diferentemente da definição clássica de performance mastigatória 

como sendo a distribuição do tamanho das partículas de alimento mastigadas após um dado 

número de ciclos mastigatórios, e a eficiência mastigatória como sendo o número de ciclos 

mastigatórios requeridos para reduzir o alimento a um determinado tamanho de partícula 

(Bates et al., 1976). Por fim, a habilidade mastigatória foi definida como a própria avaliação 

do indivíduo de sua função mastigatória (Carlsson, 1984). 

Para a realização dos testes de performance e eficiência mastigatória, não existe um 

consenso a respeito das metodologias para análise dos fragmentos dos alimentos – naturais ou 

artificiais – utilizadas. O método mais utilizado e ainda considerado viável é o das peneiras 

(tamises) (Santos et al., 2006). De maneira geral este método requer que o paciente mastigue 

uma quantidade estipulada do alimento teste, por um número determinado de ciclos 

mastigatórios, de tempo, ou até sentir que está pronto para deglutir. As partículas do alimento 

são então recolhidas e passam através de uma ou uma série de peneiras de tamanho de malhas 

decrescentes. Essencialmente, uma mastigação mais eficiente será aquela que produzir maior 

quantidade de fragmentação do alimento que irá passar pela malha mais fina, e o material 

coletado poderá ser quantificado por volume, peso e no caso de múltiplas peneiras, pela 

utilização de fórmulas para o cálculo do tamanho médio das partículas mastigadas e sua 

distribuição. No entanto, há divergências quanto à validade deste método devido à 

complexidade dos procedimentos, variações dos materiais-teste utilizados e à imprecisão das 

metodologias empregadas, pelo fato de ser associado à perda de parte do alimento, seja 

durante o processamento ou deglutição de pequenos pedaços, como também pela dissolução 

na saliva ou água (Santos et al., 2006).  

Outros métodos, como a análise digital das imagens do alimento fragmentado (Wilding, 

1993) ou o escaneamento óptico do material triturado (van der Bilt et al., 1993), são métodos 
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mais simples, precisos, permitem maior rapidez da análise, têm melhor reprodutibilidade e são 

mais higiênicos (Boretti et al., 1995), entretanto, são mais onerosos e de aquisição mais 

difícil. 

Existe uma variedade de alimentos naturais e artificiais que podem ser utilizados, 

embora também não exista um consenso sobre o material ideal para a realização dos referidos 

testes. Dentre os alimentos naturais mais utilizados estão a cenoura (Wayler e Chauncey, 

1983), o amendoim (Manly e Braley, 1950), e as amêndoas (Brodeur et al., 1993). Assim 

como os alimentos naturais, muitos alimentos artificiais têm sido descritos, porém os mais 

utilizados são o Optocal (Silveira, 2005; Prado et al., 2006; Borges, 2007) e o Optosil (Edlund 

e Lamm, 1980; Olthoff et al., 1984). Os alimentos artificiais como estes tem sido relacionados 

à melhor reprodução quanto à forma e textura, ao passo que os alimentos naturais, embora 

possuam a grande vantagem de serem consumidos no dia-a-dia, de modo que as pessoas 

possam estar habituadas a eles, podem ter sua consistência alterada devido às variações 

sazonais e geográficas (Olthoff et al., 1984). No Brasil, materiais que não envolvem perda de 

parte do alimento por ingestão ou que correspondem a variações típicas de alimentos naturais 

têm sido desenvolvidos, como cápsulas contendo grânulos de violeta de fucsina (Santos et al., 

2006) e esferas (Moreschi, 2006). O grau de fragmentação destes materiais é determinado em 

função da liberação de fucsina e esta é analisada posteriormente por meio de colorimetria 

(Mestriner Junior et al., 2005; Farias Neto et al., 2010; Borges, 2011).  

A vantagem dessa cápsula é que, após a realização dos ciclos mastigatórios pelo 

paciente, as mesmas não são rasgadas e o material é totalmente removido da boca, sem risco 

de deglutição ou dissolução pela saliva, e seu processamento laboratorial é rápido e eficaz, 

permitindo, assim, uma análise da eficiência e performance mastigatórias do paciente, sendo 

este método considerado confiável, sensível e reprodutível (Santos et al., 2006).  

Por sua vez, os testes para avaliação da habilidade mastigatória são realizados 

geralmente por meio de questionários, contendo questões gerais relacionadas com a função 

mastigatória, questões específicas relacionadas aos tipos de alimentos que são difíceis para 
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mastigar, e questões relacionadas ao grau de dificuldade de mastigação de certos alimentos 

(Slagter et al., 1992a; Geertman et al., 1999; Awad et al., 2003).  

Tendo em vista que é comum na prática clínica haver desacordo em relação à opinião 

do cirurgião-dentista e a auto-percepção do paciente portador de próteses dentárias (De 

Lucena et al., 2011), a associação de testes baseados nos dois pontos de vista, avaliação pelo 

clínico/pesquisador e pelo indivíduo,  tem sido considerada de extrema importância para 

avaliação da função mastigatória (Boretti et al., 1995), embora nem sempre sejam encontradas 

correlações entre ambos (Gunne et al., 1982; Silveira, 2005; Prado et al., 2006). 

Devido à relevância dos parâmetros relacionados à mastigação, é de grande importância 

que eles não sofram influências deletérias de métodos simplificados para a confecção de 

próteses totais. O único trabalho clínico controlado realizado com o objetivo de comparar a 

função mastigatória de usuários de próteses totais confeccionadas por meio de métodos 

simplificados em comparação a outro mais sofisticado  não encontrou diferença significante 

entre os dois grupos (Wesley et al., 1984). Porém, o método simplificado daquele estudo 

apresenta relativa complexidade e pode ser comparado àqueles preconizados pela maioria das 

faculdades de odontologia de nosso país e dos EUA (Souza et al., 2002; Petropoulos e 

Rashedi, 2003; Petrie et al. 2005). Esse tipo de método fica mais extenso que aqueles 

considerados pelo estudo de Kawai, et al. (2005, 2010) e utilizados por diversos dentistas 

(Silversin et al.,1978; Hyde e McCord, 1999; Wang et al., 2008; Carlsson, 2009).  Portanto, a 

literatura aponta a necessidade de mais evidências científicas em relação a essa variável nesse 

contexto, a fim de determinar se protocolos com número mínimo de sessões podem reabilitar 

a função mastigatória dos pacientes desdentados totais de maneira similar aos padrões 

academicamente aceitos. Esse tipo de informação poderá trazer grande impacto à forma com 

que esses pacientes são tratados.  
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Ainda, segundo Cooper (2009), o edentulismo permanecerá prevalente e o seu manejo 

é benéfico para a população afetada. Por outro lado, tem sido afirmado há muitos anos que a 

promoção de cuidados efetivos sem se considerar os custos envolvidos pode levar a um uso 

ineficiente de fundos públicos ou privados destinados à saúde, e que esse tipo de 

gerenciamento pode ser prejudicial à sociedade (Williams, 1987; Drummond et al., 2005).  

Um exemplo de prejuízo para a realidade brasileira seria uma menor capacidade das clínicas 

odontológicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) em atender à demanda da 

população por próteses totais. Portanto, existe uma necessidade de se estudar novos materiais, 

técnicas e modelos clínicos para a confecção de aparelhos protéticos de qualidade, com boa 

relação custo-benefício (Cooper, 2009).  Ainda, acreditamos que o potencial benefício desse 

tipo de pesquisa não seja somente regional, já que seria válido para outros países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 

Sendo assim, nos propomos a investigar uma técnica simplificada para a obtenção de 

próteses totais, em comparação a métodos convencionais, onde avaliamos a performance e 

habilidade mastigatórias de usuários de próteses totais, por meio de um ensaio clínico 

controlado aleatorizado. Este estudo foi realizado como a 3ª parte de uma proposta maior 

(CAAE 0061.0.138.000-10, identificador NCT01230320 – clinicaltrials.gov), na qual 

avaliamos outras variáveis de desfecho, como custos diretos e indiretos envolvidos na 

confecção das próteses, padrão de ajustes necessários após instalação, qualidade dos aparelhos 

protéticos confeccionados, satisfação dos usuários com suas próteses, bem como a qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal.  Exclusivamente nessa parte do estudo, um grupo de 

voluntários dentados foi empregado para comparações com os indivíduos tratados por 

próteses totais, e não foi considerado para as demais. 



 

2. P2. P2. P2. Proposição  
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O objetivo desde trabalho foi comparar um método simplificado de confecção de 

próteses totais a outro convencional, por meio de um ensaio clínico controlado aleatorizado, 

tendo como variáveis de desfecho: 

 

• Avaliação da performance mastigatória (PM) por meio de um método 

colorimétrico, utilizando uma “biocápsula” como simulador de alimento teste;  

• Avaliação da habilidade mastigatória (HM) dos participantes, por meio da 

aplicação de questionário (Questionário HM) e escala visual analógica (EVA). 

 

As avaliações foram analisadas comparativamente a indivíduos com dentição natural 

completa. 
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3.1. Material 

 

 Os materiais de consumo e permanentes utilizados no estudo durante os trabalhos 

clínicos e laboratoriais estão listados a seguir: 

 

3.1.1. Material de consumo 

 

� Abaixador de língua, Estilo, Estilo Artefatos de Madeira Ltda., Guarapuava, PR, 

Brasil. 

� Alginato, Jeltrate Dustless, Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, 

Brasil. 

� Algodão, Nathalya, Euro Med Indústria e Comércio Ltda., Abreu e Lima, PE, Brasil. 

� Avental descartável gramatura 20, azul, manga longa, Use Útil, Use Útil Produtos 

Descartáveis Ltda., Batatais, SP, Brasil. 

� Biocápsula, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP, USP, 

SP, Brasil. 

� Cera n° 7, Wilson, Polidental Indústria e Comércio Ltda., Cotia, SP, Brasil. 

� Cera n° 9, Wilson, Polidental Indústria e Comércio Ltda., Cotia, SP, Brasil. 

� Cera utilidade, Wilson, Polidental Indústria e Comércio Ltda., Cotia, SP, Brasil. 

� Gaze, Cremer, Cremer S.A., Blumenau, SC, Brasil. 

� Godiva de baixa fusão em bastão, Kerr, Kerr Corporation USA, Orange, CA, Estados 

Unidos.  

� Haste flexível, Aponete, Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene 

Pessoal S.A., Santo Amaro da Imperatriz, SC, Brasil. 

� Hiperbolóide, Hiperbolóide, Santa Bárbara d´Oeste, SP, Brasil. 
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� Luva de látex para procedimento, Satari, Siam Sempermed Corp. Ltd., Hat Yai, 

Songkhla, Tailândia. Importado por: Sempermed Brasil Comércio Exterior Ltda., 

Piracicaba, SP, Brasil. 

� Máscara com elástico descartável, Embramac, Embramac Empresa Brasileira de 

Materiais Cirúrgicos, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., Itapira, SP, 

Brasil. 

� Óxido de zinco, Quimidrol, K-Dent, Joinville, SC, Brasil. 

� Papel de articulação, Accu Film II, Parkell in, Farmingdale, NY, Estados Unidos. 

� Pasta zincoenólica, Lysanda, Lysanda Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil. 

� Resina acrílica autopolimerizável, JET Clássico, Clássico Indústria Brasileira, Campo 

Limpo Paulista, SP, Brasil. 

� Touca sanfonada descartável, Protdesc, Desc Life Indústria e Comércio de 

Descartáveis Ltda., Santa Bárbara d’Oeste, SP, Brasil. 

� Vaselina sólida, Rioquímica, Rioquímica Indústria Farmacêutica, São José do Rio 

Preto, SP, Brasil. 

 

3.1.2. Material permanente   

 

� Arco facial Standard, BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos, SP, 

Brasil. 

� Articulador 4000, BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos, SP, 

Brasil. 

� Becker de vidro, Vitrex do Brasil Indústria e Comércio de Vidro Ltda., Mogi das 

Cruzes, São Paulo, Brasil. 
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� Broca de Tungstenio Maxicut, EDENTA AG, Au, Suíça.  

� Broca de Tungstenio Minicut, EDENTA AG,  Au, Suíça.  

� Compasso de Willis Inox, JON Comércio de Produtos Odontológicos, São Paulo, SP, 

Brasil. 

� Cubeta Média 350 ml,  OGP Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 

� Esculpidor Le Cron 5, SS White Duflex Instumentos Dentários, Juiz de Fora, MG, 

Brasil. 

� Espátula Dupla 7, 80 mm, SS White Duflex Instumentos Dentários, Juiz de Fora, MG, 

Brasil. 

� Espátula Inox para Gesso Cabo de Plástico, JON Comércio de Produtos 

Odontológicos, São Paulo, SP, Brasil. 

� Espátula Simples 24F, SS White Duflex Instumentos Dentários, Juiz de Fora, MG, 

Brasil. 

� Espátula Simples 36, SS White Duflex Instumentos Dentários, Juiz de Fora, MG, 

Brasil. 

� Espelho Odontológico n° 5, SS White Duflex Instumentos Dentários, Juiz de Fora, 

MG, Brasil. 

� Espelho de mão, RICCA Fashion style, Origem: China. Importado por: Belliz 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 

� Espectrofotômetro, Beckman DU-640 UV Visível, Beckman Inc., Palo Alto, CA, 

EUA. 

� Estante para tubo de ensaio, Plena Lab, Plena Lab, São Paulo, SP, Brasil. 

� Funil de vidro, Vitrex do Brasil Indústria e Comércio de Vidro Ltda., Mogi das 

Cruzes, SP, Brasil. 

� Isqueiro MAXI - J6/J26, Bic Brasil S.A., Cajamar,SP, Brasil. 
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� Lamparina Inox Universitária 40 ml, Können Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, 

SP, Brasil. 

� Lâmpada Hannau simples, Können Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 

� Medidor de Água para Alginato em Plástico, Technew Comércio e Indústria Ltda., Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil. 

� Micro motor (peça reta), Dabi Atlante S.A. Indústrias Médico Odontológicas, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil. 

� Moldeiras Totais Lisas em Inox (Desdentados), Tecnodent Indústia e Comércio Ltda., 

São Paulo, SP, Brasil. 

� Pinça Muller Serrilhada para articulação de carbono Inox, Golgran Indústria e 

Comércio de Instrumental Odontológico Ltda., São Paulo, SP, Brasil. 

� Pipetador de ajuste variável, HT, High Tech Lab S.A., Varsóvia, Polônia. 

� Placa de vidro grossa 15x07x20 mm polida, PR Indústria e Comércio de Produtos 

Odontológicos, Florianópolis, SC, Brasil. 

� Plano de fox de alumínio, JON Comércio de Produtos Odontológicos, São Paulo, SP, 

Brasil. 

� Pote Dappen de Vidro, Preven Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos, 

Guapirama, PR, Brasil. 

� Régua Plástica Flexível 15 cm, JON Comércio de Produtos Odontológicos, São Paulo, 

SP, Brasil. 

� Tubo de ensaio de vidro, Vitrex do Brasil Indústria e Comércio de Vidro Ltda., Mogi 

das Cruzes, SP, Brasil. 
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3.2. Método 

 

 Encontram-se neste trabalho os resultados de um ensaio clínico com dois grupos 

paralelos. Foi buscado o cegamento das partes envolvidas quando possível, ou seja, dos 

avaliadores e estatístico envolvidos. No referido ensaio clínico, foram avaliadas as seguintes 

variáveis de desfecho: 

 

1. Qualidade de vida associada à saúde bucal; 

2. Satisfação com a prótese, relatada pelo participante; 

3. Qualidade da prótese, avaliada por um clínico; 

4. Performance e habilidade mastigatórias; 

5. Custos diretos e indiretos. 

 

Esta dissertação apresenta detalhes sobre as variáveis no item nº 4, relativas à 

avaliação da performance e habilidade mastigatórias dos participantes envolvidos no estudo. 

As demais serão relatadas em outras oportunidades. 

 

3.2.1. Aprovação pelo Comitê de Ética 

 

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FORP-USP), sendo aprovado sob o número CAAE (Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética) 0061.0.138.000-10 (Anexo A). Após essa aprovação, o projeto foi 

registrado na base ClinicalTrials.gov (http://prsinfo.clinicaltrials.gov/) com o identificador 

NCT01230320 e título “Simplified vs. Conventional Methods for Complete Denture 

Fabrication” (Apêndice A).  
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3.2.2. Seleção dos Participantes 

 

O recrutamento dos participantes dentados (Grupo DN), considerado para esta parte do 

estudo, foi realizado a partir da divulgação da pesquisa e seleção de interessados após 

anamnese e exame clínico.  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção desses participantes foram: 

(a) 45 anos de idade ou mais,  

(b) dentição natural completa, com presença de pelo menos até os segundos molares; 

(c) sem tratamento ortodôntico prévio; 

(d) não fazer uso de medicamentos que possam interferir na atividade muscular; 

(e) boa compreensão do português. 

 

Consideramos ainda os seguintes aspectos como critérios de exclusão: 

(a) presença de sinais ou sintomas de disfunção temporomandibular; 

(b) oclusão traumática; 

(c) problemas periodontais. 

 

O recrutamento dos participantes desdentados ocorreu a partir dos pacientes buscando 

tratamento nas clínicas localizadas na FORP-USP, encaminhados pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Ribeirão Preto, bem como de novos pacientes encaminhados pelo mesmo órgão. 

Pacientes encaminhados dessa maneira recebem próteses totais convencionais custeadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), sem que tenham que pagar pelas etapas clínicas ou 

laboratoriais do tratamento. 

 Os critérios de inclusão utilizados para a seleção desses participantes foram: 

(a) 45 anos de idade ou mais;  
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(b) edentulismo completo há pelo menos 1 ano; 

(c) desejo por receber um par de próteses totais convencionais novas; 

(d) boa receptividade;  

(e) boa compreensão de português falado. 

 

O recrutamento foi feito após conversa inicial e exame clínico, realizados pelos 

pesquisadores responsáveis pela fabricação das próteses totais. Após esses procedimentos, 

consideramos os seguintes aspectos como critérios de exclusão: 

(a) desordens do sistema estomatognático; 

(b) alterações patológicas dos rebordos alveolares; 

(c) doenças sistêmicas debilitantes.  

 

Os participantes desdentados em potencial foram informados sobre a natureza do 

estudo e todos os detalhes do mesmo foram explicados por meio da leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). O mesmo foi realizado para os 

participantes dentados, porém foi aplicado um TCLE adequado para este grupo que não 

recebeu nenhum tratamento odontológico (Apêndice B). Após a obtenção do consentimento 

por parte do participante, prosseguiu-se com as demais etapas.  

Na 1a consulta, foram coletados dados referentes às características demográficas, 

utilizando-se um formulário específico preparado para essa avaliação inicial (Apêndice C), 

preenchido por um dos pesquisadores responsáveis pelo tratamento dos participantes. Nesse 

formulário foram anotados (a) idade, (b) gênero, (c) tempo de edentulismo e uso prévio de 

próteses totais, (d) emprego, (e) estado civil e (f) nível de escolaridade. O mesmo formulário 

foi utilizado para a coleta dos dados referentes às características demográficas dos 

participantes dentados, desconsiderando os dados sobre edentulismo e uso de prótese total.  



60606060    | Material e Método  

 

A avaliação inicial dos participantes desdentados também compreendeu uma 

anamnese para levantamento das condições sistêmicas e de saúde bucal, por meio da ficha 

clínica adotada pela disciplina de Prótese Total e Materiais Aplicados da FORP-USP (Anexo 

B). 

Com o intuito de investigar a relação entre as condições anatômicas bucais dos 

participantes desdentados e as variáveis de desfecho estudadas, todos foram classificados de 

acordo com as 4 categorias do Índice Diagnóstico do American College of Prosthodontists 

(ACP) (McGarry et al., 1999), as quais agrupam os participantes quanto à dificuldade 

esperada para a resolução do caso clínico de I até IV – do caso mais simples ao mais 

complexo, respectivamente. Os critérios considerados nessa classificação compreendem a 

morfologia do rebordo alveolar maxilar, inserções da musculatura mandibular, 

relacionamento intermaxilar, necessidades de cirurgias pré-protéticas, espaço inter-arcos, e 

anatomia da língua, conforme vistos clinicamente, e a altura do osso mandibular aferida 

radiograficamente. Para essa classificação, uma ficha específica foi utilizada (Apêndice D). 

A fim de investigar possíveis alterações patológicas dos rebordos alveolares e auxiliar 

na classificação dos participantes, a todos foram solicitadas radiografias panorâmicas. 

 

3.2.3. Tratamentos 

 

Os participantes edêntulos foram aleatoriamente divididos em dois grupos, de acordo 

com o tipo de técnica utilizada para a confecção das próteses totais convencionais. Um grupo 

foi tratado segundo uma técnica convencional de confecção desses aparelhos protéticos 

(Grupo C, controle) empregada na disciplina de Prótese Total e Materiais Aplicados da 

FORP-USP, e o outro tratado segundo uma técnica simplificada (Grupo S, experimental).  
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3.2.3.1. Técnica Convencional 

 

A técnica convencional consistiu dos seguintes passos clínicos e laboratoriais, similar 

aos usados em ensaios clínicos anteriores (Kawai et al., 2005; Heydecke et al., 2008; Kawai 

et al., 2010): 

 

1ª etapa clínica 

Nesta etapa, realizou-se a moldagem dos arcos superior e inferior, por meio de 

moldeiras pré-fabricadas em aço inoxidável, utilizando-se como material de moldagem o 

hidrocolóide irreversível/alginato (Turano e Turano, 2004). Com o objetivo promover 

afastamento dos tecidos moles, dar conforto ao paciente, além de conferir retenção e 

espessura adequada ao material de moldagem na região das bordas, as moldeiras selecionadas 

foram previamente ajustadas em altura e espessura por meio de tiras de cera utilidade (Davis, 

2006). Uma moldagem prévia do fundo de sulco vestibular e regiões sublinguais foi realizada 

por meio do aquecimento das lâminas de cera com o auxílio de uma lâmpada a álcool do tipo 

Hanau, e as moldeiras foram levadas à boca do paciente para que por meio de tracionamento 

dos lábios e bochecas feito pelo operador juntamente com movimentos funcionais de sucção e 

projeção lingual feitos pelo participante pudesse ser obtido uma cópia de detalhes anatômicos 

dessa região. Após, aplicou-se algodão seco sobre a cera utilidade para conferir retenção 

mecânica adicional ao material de moldagem. O molde foi considerado satisfatório quando 

apresentasse bordas arredondadas, reproduzindo todo o fundo de sulco, espessura uniforme do 

material de moldagem, superfície do material distribuída uniformemente na moldeira, correta 

centralização e reprodução detalhada dos tecidos moles que recobrem a área de assentamento 

da prótese, também chamada de área chapeável. Caso contrário, o mesmo era descartado e a 

repetição da moldagem realizada (Fig. 1).  
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Figura 1 – Moldes dos arcos desdentados superior e inferior, 
imediatamente após sua obtenção. 

 

 

1ª etapa laboratorial 

Após a moldagem dos arcos desdentados, foram obtidos os modelos de estudo em 

gesso pedra tipo III com posterior delimitação das estruturas a serem englobadas na área 

chapeável e contornadas pela borda da futura prótese (Davis, 2006). Para o modelo maxilar 

realizou-se a união dos sulcos hamulares posteriormente às fóveas palatinas, englobando 

tuberosidades e estendendo-se por todo o fundo de sulco, contornando freios laterais e labial. 

Para o modelo mandibular, o desenho englobou ambas as papilas retro-molares e se estendeu 

ao longo dos sulcos vestibulares e linguais contornando linhas oblíquas externas, freios 

laterais, labial e lingual. Em ambos os modelos, o desenho foi realizado a 2 mm do fundo de 

sulco no intuito de dar espaço ao material a ser utilizado na moldagem das bordas (Fig. 2A).  

Em seguida, procedeu-se à confecção das moldeiras individuais em resina acrílica 

autopolimerizável por meio da técnica do lençol adaptado, associada à utilização de um cabo 

funcional longo confeccionado do mesmo material (Macedo et al., 2005; Malachias et al., 

2005). Após realização dos alívios com lâmina de cera nº 7 nas zonas de alívio - papila 

incisiva, rugosidades palatinas e regiões de tecidos flácidos e ósseos em lâmina de faca - e das 

regiões de retenção exagerada por meio de algodão, os modelos eram isolados em toda a sua 

extensão com isolante líquido por meio de um pincel, e um lençol de resina acrílica na 
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espessura aproximada de 3 mm era acomodado e adaptado ao longo do rebordo alveolar. Os 

excessos eram recortados com espátula do tipo Le Cron e as bordas dobradas no nível do 

desenho existente da área chapeável com o auxílio de uma espátula no 7. Após completa a 

reação do material, a moldeira era removida do modelo, inspecionada, os recortes dos freios 

realizados e o acabamento e polimento dados com brocas de tungstênio acopladas em peça de 

mão e micro-motor. O cabo funcional em resina acrílica autopolimerizável era então 

posicionado na linha mediana da moldeira e fixado com o mesmo material. Para a moldeira 

inferior, pequenos suportes em resina acrílica eram posicionados na região dos pré-molares 

para auxiliar no manuseio da mesma durante a realização da moldagem (Fig. 2B). 

 

 
Figura 2 – (A) Modelos de estudo superior e inferior, após a 
delimitação da área chapeável; (B) Moldeiras individuais 
superior e inferior. 

 

 

2ª etapa clínica 

As moldeiras individuais foram ajustadas por meio de desgastes das bordas com 

brocas de tungstênio acopladas a uma peça reta e micro-motor. Buscou-se a correta extensão, 

bem como alívios nas regiões de freios com discos de carborundum montados em mandril, 

com os mesmos critérios usados para a delimitação da área chapeável durante a 1ª etapa 
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laboratorial, exceto pelo limite posterior da moldeira individual maxilar, que clinicamente 

corresponde à linha vibratória (linha do “Ah”). Assim, as moldeiras apresentaram estabilidade 

quando assentadas nos rebordos alveolares dos participantes e proporcionaram desconforto 

mínimo durante a realização da moldagem funcional.  

Na seqüência, realizou-se a moldagem funcional conforme Macedo, et al. (2005) e 

Malachias, et al. (2005).  Para a impressão das bordas foi utilizada godiva de baixa fusão em 

bastão. Os flancos vestibulares de ambas as arcadas foram moldados pedindo-se que o 

participante realizasse sucção do cabo da moldeira, enquanto a mesma era mantida em 

posição no rebordo alveolar, por meio da correta empunhadura do cabo pelo operador. Para a 

impressão da borda posterior da moldeira superior, pressão era realizada na região central do 

palato duro e, para os flancos linguais mandibulares, o participante realizava movimentações 

da língua do tipo projeção para fora da boca, umedecendo os lábios de uma comissura a outra, 

elevação em direção ao palato e em ambas as bochechas, enquanto a moldeira era mantida em 

posição pelo operador por meio de pressão digital adequada nos suportes de resina acrílica 

presentes na região de pré-molares da moldeira individual inferior (Fig. 3A). Para a 

moldagem da zona de suporte de ambas as arcadas, foi utilizada pasta zincoenólica, com o 

participante realizando as mesmas movimentações descritas anteriormente durante a reação 

do material de moldagem. No caso da arcada superior, sobre a pasta zincoenólica, uma nova 

impressão era realizada na zona de selado posterior com cera rosa nº 7 na espessura de 

aproximadamente 2 mm, para melhoria do selado posterior da prótese final (Fig. 3B). 
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Figura 3 – (A) Molde do selado periférico superior e inferior; (B) Molde da 
zona de suporte superior e inferior. 

 

 

2ª etapa laboratorial 

Após a moldagem funcional dos arcos, procedeu-se ao encaixamento dos moldes finais e 

obtenção dos modelos de trabalho em gesso pedra tipo III (Fig. 4A, B). Posteriormente, foram 

confeccionadas as placas articulares por meio de uma base em resina acrílica 

autopolimerizável, obtida de forma semelhante à descrita para as moldeiras individuais, 

exceto pela característica das bordas as quais preenchiam o fundo de sulco em toda sua 

extensão e largura. Sobre essa base, rodetes de cera foram posicionados ao longo da crista do 

rebordo alveolar (Fig. 4C). Foram utilizadas ceras de diferentes durezas, cera no 9 para o 

superior e no 7 para o inferior, para facilitar o ajuste das mesmas em altura durante a 

determinação da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) a ser realizada na etapa clínica 

seguinte. 
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Figura 4 – (A) Encaixamento dos moldes funcionais 
superior e inferior; (B) Modelos de trabalho superior e 
inferior; (C) Placas articulares superior e inferior. 
 

 

3ª etapa clínica 

As placas articulares receberam ajustes de sua extensão e volume, alívio das inserções 

musculares e verificação da adaptação, estabilidade, retenção e conforto. A seguir, o rodete de 

cera superior foi ajustado em volume, por meio de desgaste ou acréscimo de cera no 9 na 

porção vestibular, de forma a oferecer suporte labial e corredor bucal esteticamente 

adequados. Em seguida, o plano de orientação superior foi determinado, por meio de 

paralelismo entre a superfície articular do rodete de cera e os planos antropométricos de 

Camper e bipupilar com o auxílio de uma régua de Fox (Fig. 5A). 

Foi então realizada uma determinação indireta da DVO do paciente por meio da 

tomada da Dimensão Vertical de Repouso (DVR). Os participantes foram instruídos a atingir 

a posição de repouso mandibular realizando limpeza dos lábios com a língua, deglutição e 

pronúncia da letra /m/ sem as placas articulares na boca. Ao fim dos exercícios solicitados ao 



Material e Método | 67676767    

 

participante, aguardou-se uma estabilização da posição mandibular e a distância média da 

base do mento à base do nariz foi medida utilizando-se um compasso de Willis. Esse 

procedimento foi repetido 3 vezes, a média entre os valores obtidos escolhida como a DVR e 

a DVO estabelecida pela diminuição de 3 mm desse valor, correspondente ao Espaço 

Funcional Livre (EFL) (Anderson, 2006; Souza et al., 2007). 

Foi realizada a modificação do rodete de cera inferior em altura de acordo com a DVO 

estabelecida e análise por meio de testes fonéticos para verificação de espaço adequado entre 

os rodetes durante a pronúncia de sons sibilantes (Silverman, 2001). A verificação do relato 

do paciente em relação ao conforto (Zarb et al., 2006a) e a observação da harmonia facial 

determinavam a finalização dos ajustes. Por fim, a relação Cêntrica (RC) foi registrada por 

meio da confecção de uma chave de posição com pasta zincoenólica na região dos molares 

após manipulação mandibular. A posição da placa articular superior foi então determinada por 

meio da utilização de arco facial para posterior montagem dos modelos de trabalho em 

articulador semi-ajustável (ASA) (Fig. 5B, C). 

As linhas mediana, do sorriso forçado e dos caninos foram marcadas na região 

vestibular do rodete de cera superior, utilizando-se uma espátula do tipo Le Cron, como guias 

para a seleção dos dentes artificiais anteriores quanto ao tamanho e largura, bem como o 

posicionamentos dos mesmos durante a fase laboratorial a seguir. A cor foi selecionada 

utilizando-se a escala de cores da marca Biotone, por comparação entre pares de dentes e o 

modelo selecionado por meio da carta molde disponibilizada pelo fabricante, levando em 

consideração o julgamento do profissional e a participação do participante (Fig. 5D). 
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Figura 5 – (A) Ajuste das placas articulares; (B) Registro da relação 
cêntrica; (C) Registro com arco facial; (D) Seleção dos dentes artificiais. 

 
 

3ª etapa laboratorial 

Os modelos de trabalho foram montados em ASA com medidas padronizadas de 30o e 

15o para as guias condilares sagital e lateral, respectivamente (Nascimento et al., 2004; 

Carlsson, 2009) (Fig. 6A). Prosseguiu-se à montagem dos seis dentes anteriores superiores e 

inferiores seguindo as linhas marcadas no rodete de cera superior (Fig. 6B). 

 
Figura 6 – (A) Modelos de trabalho montados em ASA; (B) Montagem dos seis dentes 
anteriores superiores e inferiores. 
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4ª etapa clínica  

Nesta etapa, realizou-se a prova estética dos dentes anteriores. Foi observado o 

arranjo, a forma, o tamanho e a cor dos dentes artificiais selecionados, a orientação e nível do 

plano oclusal, a posição da linha mediana e o suporte labial, bem como verificado se o 

registro anterior da RC estava correto. A estética foi discutida com os participantes e, quando 

necessário, foram realizadas mudanças de acordo com suas preferências (Fig. 7A) (Hickey et 

al., 1969).  

 

4ª etapa laboratorial  

Foram montados os dentes artificiais posteriores superiores e inferiores segundo uma 

oclusão balanceada bilateral (Glossary of Prosthodontic Terms, 2005), utilizando-se dentes de 

inclinação cuspídica 33º (Fig. 7B) (Hickey et al., 1969). 

 

5ª etapa clínica  

Realizou-se a prova dos dentes posteriores, averiguando se o padrão oclusal obtido no 

articulador estava presente na boca. Também foi verificado se a DVO do participante com as 

placas em oclusão estava semelhante à estabelecida anteriormente (Fig. 7C). 

 

5ª etapa laboratorial  

Após a prova clínica dos dentes posteriores, as placas articulares foram enceradas e, 

juntamente com os modelos de trabalho, incluídas em muflas metálicas por meio de gesso 

pedra tipo III. Foi seguido um protocolo de preenchimento da mufla em três camadas de gesso 

para diminuir o risco de movimentação dentária durante a prensagem e polimerização da 

prótese, bem como para facilitar a remoção da mesma. As muflas eram mantidas sob pressão 

em prensas manuais e, após conclusão da reação do gesso, as mesmas eram levadas a um 
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recipiente com água em ebulição durante cinco minutos para a plastificação e eliminação da 

cera. Foram realizadas perfurações na base dos dentes artificiais para melhor fixação destes à 

base da prótese e, após isolamento dos modelos de trabalho com vaselina líquida, a resina 

acrílica termopolimerizável na fase plástica foi acomodada na contra-mufla, porção onde os 

dentes artificiais estavam presentes. O conjunto mufla e contra-mufla foi fechado, levado a 

uma prensa hidráulica de bancada e submetido a um ciclo de prensagem gradual até atingir 

1,250 kgf. 

Os procedimentos descritos acima para essa etapa estão de acordo com Zarb, et al. 

(2006b), exceto pelo ciclo de polimerização, para o qual foi empregado um patamar de 73ºC a 

90 minutos, seguido de aquecimento até 100ºC, mantido por 30 minutos (Regis et al., 2011). 

Completado o ciclo, as muflas foram deixadas sobre bancada para serem abertas apenas após 

atingirem a temperatura ambiente. 

Após desincluídas, as próteses receberam acabamento por meio de fresas montadas em 

peça reta e tiras de lixa montadas em mandril para a eliminação dos excessos de resina 

acrílica, de forma a tornar as superfícies da prótese arredondadas e livres de irregularidades ou 

aspereza (Fig. 7D). O polimento foi realizado com uma mistura de pedra pomes e água, 

utilizando-se discos de feltro montados em politriz de bancada. 

 

6ª etapa clínica 

Este estágio foi caracterizado pela instalação das próteses totais.  A identificação de 

nódulos, arestas, áreas retentivas e porosidades foi feita por meio de inspeção táctil e visual da 

base das próteses. Caso necessário, essas imperfeições eram eliminadas com o auxílio de 

brocas em peça reta. Durante a instalação dos aparelhos protéticos propriamente dita, 

verificou-se a presença de interferências nos freios, inserções musculares e correto 

assentamento nos limites da área chapeável. Foram avaliadas a DVO, EFL, RC, retenção, 

suporte, estabilidade, estética e fonética. Ajustes oclusais foram feitos com papel carbono nas 
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posições de relação cêntrica, lateralidade e protrusão por meio de desgaste seletivo buscando-

se a presença de contatos simultâneos dos dentes posteriores para promover uma distribuição 

equilibrada e harmoniosa da carga mastigatória nos rebordos residuais, conferindo 

estabilidade à prótese e conforto ao paciente (Corrêa, 2005). Instruções quanto à alimentação, 

adaptação da fala, uso noturno e higienização eram dadas ao paciente e reforçadas durante os 

retornos (Duncan et al., 2004; Kimoto et al., 2007; Felton et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 – (A) Prova clínica dos dentes anteriores; (B) Montagem dos 
dentes posteriores; (C) Prova clínica dos dentes posteriores; (D) 
Processamento, acabamento e polimento das próteses. 

 

7ª etapa clínica 

Nas sessões dos ajustes agendados depois de 1, 7 e 14 dias após a instalação, foram 

realizados ajustes das bases das próteses, quando estas causavam alguma injúria aos tecidos 

de suporte utilizando-se uma pasta indicadora de pressão (Kimoto et al., 2007). O mesmo 

protocolo de ajuste oclusal realizado na instalação foi seguido, se necessário. Caso os 

participantes apresentassem qualquer queixa após o terceiro ajuste, sessões posteriores eram 

marcadas até que o paciente se encontrasse livre de irritações teciduais e confortáveis com 

suas próteses (Kimoto et al., 2007). 
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3.2.3.2. Técnica Simplificada 

 

As diferenças propostas para a técnica simplificada foram: 

(A) Exclusão da etapa laboratorial de confecção de moldeira individual e da etapa 

clínica de moldagem funcional. Assim, as bases de registro foram obtidas diretamente sobre 

os modelos iniciais em gesso pedra tipo III e adaptadas segundo Duncan e Taylor (2001, 

2004), nos quais a extensão posterior da prótese é marcada arbitrariamente na região das 

fóveas palatinas e estendida bilateralmente pelos sulcos hamulares e uma impressão do selado 

posterior em forma de meia-lua é escavada no modelo de estudo por meio de fresas. Assim, a 

espessura do selado posterior, tanto da placa articular quanto do aparelho protético final, fica 

maior, igualando-se ao selado posterior obtido pela técnica convencional. Outra modificação 

adotada, proposta pelos mesmos autores, é a localização das bordas das placas articulares 

obtidas sobre os modelos de estudo, a qual é determinada visualizando o ponto do fundo de 

sulco onde o processo alveolar (porção vertical) termina e começa a região do vestíbulo 

(porção horizontal) (Fig. 8). 

 

 
Figura 8 – Posicionamento das bordas periféricas das placas articulares e forma do selado posterior 
superior.  

 

 (B) Após ajuste das placas articulares, não foi utilizada nenhuma forma de registro 

com arco facial. O modelo superior foi montado por meio da mesa auxiliar com inclinação de 

15º fixada ao ramo inferior do ASA, com os rodetes de cera posicionados simetricamente em 

torno da linha média da mesa auxiliar (Carlsson, 2009) (Fig. 9). 
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Figura 9 – Montagem do modelo de trabalho 
superior utilizando uma mesa auxiliar (plano de 
Camper). 
 

 
(C) Os dentes artificiais anteriores e posteriores foram montados de forma que uma 

única prova clínica fosse realizada, a fim de checar estética, relações intermaxilares e oclusão 

(Duncan e Taylor, 2004). Portanto, essa técnica possibilita a obtenção das próteses totais após 

4 etapas clínicas e 3 etapas laboratoriais. 

A remontagem das próteses em ASA após processamento não foi utilizada em 

nenhuma das técnicas, em concordância com os procedimentos empregados no Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO). Os procedimentos clínicos foram realizados por 2 

operadores e 2 auxiliares, todos cirurgiões-dentistas, os quais também foram responsáveis 

pelas etapas laboratoriais. Nas fases laboratoriais, houve a supervisão pelo pesquisador 

principal e um técnico de prótese dentária. 

 

3.2.4. Alocação dos participantes nos grupos 

 

Após a primeira etapa clínica e obtenção dos modelos maxilar e mandibular em gesso, 

os participantes tratados foram alocados aleatoriamente em um dos dois grupos por meio de 
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envelopes opacos e selados, codificados por ‘C’ ou ‘S’, preparados por um pesquisador sem 

contato com os demais procedimentos, de forma que nenhum participante ou demais 

pesquisadores pudessem prever a alocação. A seqüência de códigos foi obtida por meio de 

números aleatórios gerados por computador (Microsoft Excel 2003; Microsoft Corporation, 

São Paulo, SP). Os envelopes foram abertos apenas após exame clínico inicial, confirmação 

da inclusão dos participantes e obtenção do modelo inicial. Dessa forma, foi assegurado que o 

conhecimento sobre a que grupo cada participante pertenceria não influenciaria no passo de 

moldagem inicial, apesar da qualidade dos modelos iniciais ser essencial para os dois grupos. 

Entretanto, para o grupo S constituem-se como modelo de trabalho, sobre os quais as placas 

articulares seriam confeccionadas.  

 

3.2.5. Variáveis de desfecho 

 

3.2.5.1. Performance Mastigatória 

 

A performance mastigatória foi avaliada por meio do método colorimétrico 

desenvolvido por Mestriner Junior (2002), Santos, et al. (2006) e aprimorado por Moreschi 

(2006), que utiliza como instrumento de medida um simulador de alimento teste artificial 

denominado “Biocápsula” (Fig. 10A).  

A “biocápsula” tem um formato retangular de dimensão aproximada a 2,0 cm x 1,3 

cm, contendo em seu interior 250 mg de partículas/“beads” apresentando 1 mm de diâmetro 

aproximadamente. São obtidas por geleificação ionotrópica de dispersão aquosa de pectina a 

2%, amido a 18,65%, lactose a 20,5%, sacarose a 18,65%, celulose microcristalina a 40,2% e 

0,016% de fucsina, com base no teor de sólidos. As dispersões são extrusadas contra uma 

agulha com 1,0 mm de diâmetro interno, com velocidade constante de gotejamento de 4,5 

mL/minuto, controlada por bomba peristáltica, em solução de cloreto de cálcio 1,0 M, 
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mantida sob agitação branda com barra magnética, à temperatura ambiente (25±1°C). A 

distância entre a agulha e a solução de cloreto de cálcio é padronizada em 1,0 cm. Após 

permanecerem em solução por 10 minutos, as “beads” são secas até atingirem um peso 

constante, sendo revestidas posteriormente com solução de Eudragit 5% (Eudragit® E100) 

em uma mistura de solventes de acetona 10% em etanol absoluto. O revestimento da cápsula é 

composto por polivinil acetato, medindo 0,40 mm de espessura das paredes, diâmetro interno 

de 7,6 mm e diâmetro externo de 8,95 mm. As “biocápsulas” são seladas por radiofreqüência, 

o que as mantém hermeticamente fechadas ao longo de toda etapa clínica caracterizando-as 

como inertes e biocompatíveis. A armazenagem das mesmas deve ocorrer em ambiente com 

umidade e temperatura controlada (Borges, 2011). 

Todos os participantes foram orientados a sentar-se em uma cadeira confortável, com 

os pés apoiados no chão e a coluna ereta. Antes de iniciar a avaliação com as “biocápsulas”, 

cada participante recebeu um Hiperbolóide (Fig. 10B), que é um instrumento de mastigação 

que apresenta textura e tamanho padronizados (Cheida, 1997), composto de silicone Silastic, 

de tamanho PP, com o objetivo de retirar a memória neuromuscular de repouso e aproximar 

ao máximo da mastigação habitual (Santos, 2002). Os participantes mastigaram o 

hiperbolóide por 30 segundos, cronometrados pelo pesquisador responsável pela avaliação, 

utilizando um cronômetro digital.  

 

 
                                                   Figura 10 – (A) “Biocápsula”; (B) Hiperbolóide. 
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Após um intervalo de 3 minutos, foi solicitado que cada indivíduo dos Grupos C e S 

mastigasse um total de duas “biocápsulas”, uma de cada vez, durante uma quantidade 

determinada de ciclos mastigatórios cada uma e com um intervalo de tempo de 3 minutos 

entre as mesmas (Picinato-Pirola, 2010). As cápsulas foram mastigadas de modo 

habitual/livre, com 20 e 40 ciclos mastigatórios, sendo que a mastigação de cada uma das 

“biocápsulas” foi monitorada pelo examinador e interrompida com sua ordem. Essa avaliação 

foi realizada após três meses da instalação das próteses totais para os Grupos C e S. Os 

participantes do Grupo DN realizaram esta avaliação seguindo o mesmo protocolo. 

Durante a mastigação da “biocápsula”, as partículas/“beads”  foram quebradas (Fig. 

11A) e a tintura da fucsina difundida dentro da mesma, sendo importante ressaltar que em 

nenhum dos casos o revestimento foi danificado permitindo escape de partículas/“beads” do 

seu interior. Depois da mastigação, as “biocápsulas” foram armazenadas em recipientes 

identificados e enviadas para análise em laboratório. As análises das “biocápsulas” foram 

realizadas no Laboratório de Eficiência Mastigatória do Departamento de Clínica Infantil, 

Odontologia Preventiva e Social da FORP-USP pelo técnico responsável pelo laboratório que 

não tinha conhecimento dos participantes e respectivos grupos.  

No laboratório, as “biocápsulas” foram cortadas, o conteúdo então colocado em um 

Becker de vidro e dissolvido em 5 mL de água destilada sob movimento constante por 30 

segundos (Fig. 11B, C, D). Em seguida, esta solução foi filtrada em papel filtro, para a 

remoção do envoltório (Fig. 11E) e das partículas/“beads” que não foram trituradas, e o 

conteúdo filtrado foi mantido em tubos de ensaios identificados. Após este processo, o 

corante (fucsina) da solução foi quantificado por meio do espectrofotômetro (Fig. 11F), o qual 

mensurou a coloração da solução em absorbância no comprimento de onda de 546 nm. 
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Figura 11 – Seqüência dos passos para a análise da performance mastigatória: (A) 
“Biocápsula” após mastigação; (B) Abertura da “Biocápsula” com auxílio de tesoura; (C) 
Conteúdo da “Biocápsula” despejado em Becker de vidro; (D) Dissolução do conteúdo em 5 
ml de água; (E) Solução sendo filtrada após a dissolução; (F) Leitura da solução filtrada no 
espectrofotômetro Beckman DU-640 UV Visível. 

 
 

Os valores da absorbância encontrados foram transformados em concentração do 

corante fucsina a partir de uma curva padrão, calculado pela equação 1 (Fig. 12). 

 

 
Figura 12 – Equação utilizada para o 
cálculo da concentração do corante 
fucsina. 

 

Em que: 

y corresponde à absorbância em 546 nm;  

x corresponde à concentração do corante em micrograma por mililitro (µg/ml).  
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Assim, para cada “biocápsula” mastigada, foi encontrado um valor em concentração 

de fucsina (µg/ml) que correspondeu à performance mastigatória (Picinato-Pirola, 2010; 

Borges, 2011). 

Para a comparação da performance mastigatória dos grupos S e C em relação ao grupo 

DN utilizou-se uma regra de três simples (Equações 2 e 3) considerando a média da 

performance mastigatória conseguida pelo grupo DN como sendo 100% (Silveira, 2005; 

Prado et al., 2006) (Fig. 13A, B). 

 

                    

Figura 13 – (A) equação 2, utilizada para o cálculo da PM do grupo S em 
relação ao DN; (B) equação 3, utilizada para o cálculo da PM do grupo C 
em relação ao DN. 

 

Em que: 

X corresponde a porcentagem da performance mastigatória do grupo S em relação ao grupo 

DN; 

Y corresponde a porcentagem da performance mastigatória do grupo C em relação ao grupo 

DN; 

PMS corresponde ao valor médio da performance mastigatória do grupo S; 

PMC corresponde ao valor médio da performance mastigatória do grupo C; 

PMDN corresponde ao valor médio da performance mastigatória do grupo DN; 

 

 

 

 

(A) (B) 
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3.2.5.2. Habilidade Mastigatória 

 

 Duas abordagens foram utilizadas para a aferição da habilidade mastigatória percebida 

pelos participantes. Uma avaliação foi realizada por meio de um questionário (Questionário 

HM), considerando a experiência do participante no dia-a-dia quanto à possibilidade de se 

alimentar sem modificar seus hábitos por problemas com a prótese e a mastigar alimentos de 

consistência firme (Borges, 2007; Mendes, 2008). O questionário contém cinco questões com 

respostas de sim ou não (Apêndice E). Quando mais de 50% das respostas foi favorável ao 

esperado, a habilidade mastigatória foi definida como satisfatória, e como insatisfatória 

quando mais de 50% das respostas foi desfavorável. Para os participantes do Grupo DN, nas 

questões (1) e (3) do questionário, a palavra prótese foi substituída por dentição e o 

questionário aplicado. 

Uma segunda verificação da habilidade mastigatória foi feita por meio de uma questão 

sumária a ser respondida por meio de uma escala visual analógica (EVA) com uma questão 

referente à percepção de cada pessoa quanto à capacidade de triturar os alimentos. A escala é 

graduada de 0 a 10, sendo os extremos correspondentes aos dizeres: “totalmente insatisfeito” 

e “completamente satisfeito”, respectivamente (Apêndice E). Foram considerados satisfeitos 

com a sua capacidade em triturar os alimentos os indivíduos que assinalaram acima de sete na 

EVA (Awad et al., 2003; Silveira, 2005; Prado et al., 2006; Borges, 2007; Mendes, 2008). 

 

3.2.6. Análise dos resultados 

 

Todos os testes estatísticos foram realizados por meio do software SPSS Statistics 17.0 

(SPSS Inc. Chicago, IL, EUA), respeitando-se um nível de significância de 5%. 
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3.2.6.1. Performance mastigatória 

 

A variável de desfecho relacionada à performance mastigatória foi a concentração de 

fucsina liberada nas cápsulas (µg/mL), que apresentou distribuição próxima à normal, 

conforme o teste de Shapiro-Wilk. A análise estatística foi realizada por meio do método de 

equações de estimação generalizadas (GEE) com uma função de ligação do tipo identidade. 

GEE foram utilizadas no lugar de uma ANOVA tradicional, por não haver independência 

entre as medidas coletadas dentro dos diferentes números de ciclos mastigatórios. Além disso, 

uma matriz de correlação de análise intercambiável foi assumida, além de estatística de 

escores generalizados no lugar de testes de Wald. Os “grupos” foram inseridos como fator de 

variação independente, enquanto o número de ciclos foi trabalhado como fator pareado. 

Comparações múltiplas foram realizadas por meio do teste de Bonferroni. Por meio 

desse teste, observamos as diferenças entre pares dentro de cada fator significante, bem como 

a interação fatorial. Considerou-se a realização de uma análise de casos completos somente 

quando participantes foram perdidos por causas evidentemente externas à pesquisa (ex.: óbito 

ou doença sistêmica debilitante). Nas demais situações, quando houve dúvidas sobre essa falta 

de relação ou desistências ocorreram por motivos relacionados à pesquisa ou tratamentos 

fornecidos (ex.: participante insatisfeito com as próteses), decidiu-se pela análise dos dados 

perdidos (Lesaffre et al., 2009). Nesse caso, realizou-se a análise de sensibilidade mencionada 

por Jadad e Enkin (2007). Em outras palavras, foi planejado imputar o resultado mais alto 

observado para os participantes perdidos no grupo com os menores valores, e usar o valor 

mais baixo em perdidos no grupo com maiores valores. Em seguida, repetiu-se o teste 

estatístico e possíveis discrepâncias nos resultados seriam discutidas frente à possibilidade da 

perda de dados levarem a resultados enviesados que são evidenciados por diferentes 

conclusões conduzidas pela mesma comparação feita com casos completos. 
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3.2.6.2. Habilidade mastigatória 

 

A habilidade mastigatória resultou em uma variável dicotômica para cada uma das 

cinco questões, as quais foram avaliadas por meio do teste χ2. Dessa forma, testou-se a 

hipótese nula de que a distribuição das respostas entre os grupos se deu por acaso. A 

habilidade mastigatória também foi avaliada por meio de um escore de 0 a 5 (pior e melhor 

habilidade mastigatória, respectivamente), que se originou da soma das respostas satisfatórias 

para cada uma das questões. Nesse último caso, uma comparação entre os métodos de 

confecção das próteses totais foi realizada por meio do teste de Mann-Whitney. Ressalta-se 

que o grupo dentado não foi incluído nessas comparações devido à homogeneidade dos 

resultados (100% dos participantes forneceram as mesmas respostas satisfatórias). 

Uma terceira abordagem consistiu na variável quantitativa discreta originada por meio 

da EVA.  Devido à distribuição assimétrica, a comparação entre os três grupos foi realizada 

por meio do teste de Kruskal-Wallis. 

A fim de averiguar a influência de participantes desistentes sobre os resultados, 

conduzimos a mesma análise de sensibilidade realizada para a performance mastigatória. 
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4.1. Amostra 

 

Setenta e dois pacientes compareceram à Clínica de Prótese Total para triagem. 

Desses, foram excluídos sete pacientes por terem idade inferior a 45 anos, cinco por terem 

história recente de extração dentária, sete por possuírem elementos dentários remanescentes, 

dois por se recusarem a receber próteses novas, três por apresentarem sinais e sintomas de 

desordens temporomandibulares e, por fim, seis por apresentarem problemas cognitivos e 

motores, como má compreensão do português e/ou necessidade de acompanhante para 

responder aos questionamentos. Dos 42 pacientes restantes, uma do grupo S foi perdida por 

falecimento antes da instalação dos aparelhos protéticos e outra por motivo de doença após a 

sessão de instalação; isso impossibilitou sua vinda aos retornos para ajustes e levou à exclusão 

dessas participantes da análise estatística.  No grupo C, um paciente desistiu de continuar com 

os ajustes após instalação das próteses por ter ficado insatisfeito com o tratamento, o qual foi 

considerado para análise de pior cenário. Para a avaliação da performance e habilidade 

mastigatórias após 3 meses da instalação das próteses totais, quatro pacientes, sendo dois de 

cada grupo (C e S), não foram incluídos na análise estatística, pois o tempo de 3 meses da 

instalação das próteses totais ainda não havia completado. Assim, a amostra para este trabalho 

foi de 35 pacientes, sendo 16 homens e 19 mulheres, com idade entre 47 a 80 anos (idade 

média: 64,9±8,04 anos). A figura 14 apresenta o fluxograma dos participantes deste trabalho. 

O grupo de dentados (DN) foi composto por 17 participantes, sendo 8 homens e 9 

mulheres, com idade entre 45 e 67 anos ( idade média: 51,4±5,8 anos). A Tabela 1 representa 

as características demográficas da amostra do estudo.   
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Figura 14 – Fluxograma dos participantes dos Grupos C e S (adaptado da Declaração CONSORT). 

 

 

 

 

 

Indivíduos em potencial  

(n = 72) 

Idade inferior a 45 anos (n = 7) 
Desdentado a menos de 1 ano (n = 5) 
Presença de dentes (n = 7) 
Desordem Temporomandibular (n = 3) 
Problemas cognitivos e motores (n = 6) 
Recusa em receber próteses novas (n = 2) 

Distribuição aleatória dos 
participantes 

Grupo Convencional 
(n = 21) 

Grupo Simplificado 
(n = 21) 

Instalação 

 (n = 21) 

Instalação 

 (n = 20) 

Perdidos (n = 1) 

� Falecimento  

 

Avaliação 3 meses 

 (n = 18) 

Exame e Triagem 

Excluídos 

Avaliação 3 meses 

 (n = 17) 

Perdido (n = 1) 

Doença, não comparecendo aos ajustes 
(n = 1) 

Não avaliados até o momento (n = 2) 

 

(n = 30) 

Desistente (n = 1) 

Participante insatisfeito com o 
tratamento, não compareceu aos ajustes 
(n = 1) 

Não avaliados até o momento (n = 2) 
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Tabela 1 – Características demográficas da amostra do estudo. 

                     Grupo  
Dentados 

 
 C S Valor de P 
Idade (anos)† 63,1 ± 8,2 66,7 ± 7,6 51,4 ± 5,8 <0,001a 

Gênero (n)     

- Feminino 10 9 9 0,984b 

- Masculino 8 8 8  

Edentulismo (anos)† 20,3 ± 13,6 26,3 ± 10,9 _____ 0,080a 

Uso prévio de Prótese Total (n)     

- utilização da PT Maxilar 13 14 _____ 0,476b 

- utilização da PT Mandibular 10 14 _____ 0,088b 

Atividade profissional (n)     

- Aposentado 10 11 1 0,001b 

- Pensionista 2 1 0  

- Dona-de-casa 2 2 1  

- Desempregado 0 0 0  

- Empregado/autônomo 4 3 15  

Instrução (n)     

- Não alfabetizados 4 0 0 <0,001c 

- Ensino fundamental incompleto 12 12 0  

- Ensino fundamental completo 1 2 0  

- Ensino médio incompleto 0 1 0  

- Ensino médio completo 1 1 8  

- Ensino superior incompleto 0 1 0  

- Ensino superior completo 0 0 9  

Estado civil (n)     

- Casado 7 10 17 0,003b 

- Solteiro 0 2 0  

- Divorciado 5 1 0  

- Viúvo 6 3 0  

- Amasiado 0 1 0  

Classificação da ACP     

- I 1 1 _____ 0,848d 

- II 7 6 _____  

- III 3 5 _____  

- IV 7 5 _____  

†Valores expressos em média ± desvio-padrão. Comparações feitas pelos testes aANOVA;  b
χ

2;  cKruskal-Wallis; dMann-
Whitney. 
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As médias etárias foram diferentes entre os grupos, sendo que os grupos tratados com 

próteses totais (C e S) foram semelhantes, mas foram diferentes do grupo dentado (DN) (teste 

HSD de Tukey). No caso do uso prévio de próteses totais, os grupos tratados foram 

semelhantes e apresentaram predominância de usuários.  Apesar de haver semelhança na 

proporção entre homens e mulheres, os três grupos diferiram nas demais características 

demográficas, devido à concentração de participantes profissionalmente ativos, universitários 

e casados no grupo dentado, frente a uma predominância de pacientes aposentados, com baixo 

grau de instrução e diversos estados civis nos demais grupos. Em relação às 4 categorias do 

Índice Diagnóstico do ACP, não foi encontrada diferença entre os grupos tratados com 

próteses totais, demonstrando que a complexidade dos casos tratados foi similar.  

 

4.2. Performance mastigatória  

 

A concentração média de fucsina (µg/ml) liberada após a mastigação das cápsulas, em 

função dos grupos C, S e DN, e dos ciclos mastigatórios avaliados para cada grupo está 

ilustrada na Figura 15. 

 A Figura 15 mostra que o grupo DN apresentou médias marcadamente superiores aos 

demais, independentemente do número de ciclos considerados. Os grupos tratados com 

próteses totais não demonstram diferenças de grande magnitude dentro de cada número de 

ciclos avaliados. Porém, a concentração de fucsina (µg/ml) parece proporcional ao número de 

ciclos nos três grupos, como efeito da mastigação contínua sobre as cápsulas. 

 A menor performance mastigatória alcançada no grupo DN com 20 ciclos 

mastigatórios, foi maior em relação à melhor performance mastigatória alcançada nos grupos 

C e S com 40 ciclos mastigatórios.  
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Figura 15 – Concentração média de fucsina liberada após mastigação das cápsulas, 
em função dos grupos e ciclos avaliados. As barras de erro representam os desvios-
padrão.  

 

 
Por meio da análise por GEE, observou-se que a performance mastigatória  sofreu 

influência significativa dos grupos do estudo, bem como do número de ciclos empregados no 

protocolo. Por outro lado, a interação entre os dois fatores não foi significante (Tabela 2), o 

que significa que as diferenças encontradas entre os grupos foram independentes dos ciclos, 

ou seja, que a diferença significante entre a concentração média de fucsina (µg/mL) do grupo 

DN e os grupos C e S, foi independente de se considerar a performance após 20 ou 40 ciclos. 

Bem como significa que as diferenças encontradas entre os ciclos foram independentes dos 

grupos, ou seja, houve diferença significante entre a concentração de fucsina (µg/mL) após 20 

e 40 ciclos, e essa diferença teve a mesma magnitude para os grupos C, S ou DN. 

 

Tabela 2 – Efeito dos fatores considerados pelas GEE, para a 

concentração de fucsina (µg/mL). 

Fonte χ
2 Gl P 

Grupos 25,702 2 <0,001* 

Nº de ciclos 23,088 1 <0,001* 

Interação 2,799 2 0,247 

* Significante (P<0,05). 
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Inserindo o único desistente na análise por meio da análise de pior cenário, os valores 

de P mantêm-se próximos, com uma mudança somente no caso da interação (P=0,205), e sem 

alteração nos resultados posteriormente descritos. 

 As concentrações médias de fucsina (µg/ml) liberada, após a mastigação das cápsulas 

estão ilustradas na Figura 16, em função dos grupos C, S e DN. As médias estimadas e 

respectivos erros padrão para concentração de fucsina (µg/mL), em função dos grupos, foram: 

0,34±0,06 (C), 0,33±0,05 (S) e 1,07±0,06 (DN). Nesse caso, os valores para os dois grupos 

tratados com próteses totais (C e S) não apresentaram diferença significante (P>0,05), 

enquanto que ambos foram diferentes do grupo de participantes dentados (P<0,05), que 

apresentou maior performance mastigatória. 

 

 
Figura 16 – Concentração média de fucsina liberada após 
mastigação das cápsulas, em função dos grupos. As barras de 
erro representam os erros-padrão. Letras iguais representam 
semelhança estatística conforme encontrado pelas GEE.   
 

 
 Para a quantificação da performance mastigatória dos três grupos estudados, a 

performance mastigatória do grupo DN foi considerada como 100%, como já explicado 

anteriormente, a partir das equações 2 e 3 (vide material e método, item 3.2.5.1.). Nesse caso, 

observou-se que a performance mastigatória dos participantes do ensaio clínico de ambos os 

grupos C e S, corresponde a 31% daquela observada no grupo DN. 

B B 

A 
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 A concentração média de fucsina (µg/ml) liberada, após a mastigação das cápsulas, e 

respectivos erros padrão estão ilustrados na Figura 17, em função dos ciclos mastigatórios 20 

e 40. Com relação aos ciclos mastigatórios, as médias estimadas pelas GEE foram: 0,48±0,03 

e 0,68±0,04 µg/mL para 20 e 40 ciclos, respectivamente. A análise considerou a média dos 40 

ciclos significantemente maior que a dos 20 ciclos (P<0,05). Sendo assim, o número de ciclos 

influencia a leitura obtida, com maiores concentrações de fucsina associadas aos 40 ciclos 

mastigatórios, independente do grupo em questão. 

 

 
Figura 17 – Concentração média de fucsina liberada após 
mastigação das cápsulas, em função dos ciclos mastigatórios. As 
barras de erro representam os erros-padrão. Letras iguais 
representam semelhança estatística conforme encontrado pelas 
GEE. 

 

 

4.3. Habilidade mastigatória 

 

 A Tabela 3 representa as respostas dos pacientes dos grupos C e S para as cinco 

questões do questionário HM, às quais foram atribuídos escores 1 para respostas satisfatórias 

e 0 para respostas insatisfatórias, e a Figura 18 representa a soma dos escores das cinco 

A 

B 
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questões. Os dados do grupo DN não foram incluídos na Tabela 3 e Figura 18 porque todos os 

participantes tiveram o mesmo resultado, ou seja, escore máximo para todas as questões. Por 

esse mesmo motivo, não foram incluídos na análise inferencial, devido à evidente diferença 

de comportamento com relação aos usuários de próteses totais (grupos C e S). 

Foram encontradas diferenças significantes para as respostas das questões 1, 2 e 3 

(P<0,05) do questionário HM entre os grupos C e S, sendo que para o grupo S as respostas 

foram significantemente mais satisfatórias para estas questões. Porém, não houve diferença 

significante para as respostas das questões 4 e 5 do questionário HM entre os grupos C e S. 

Quando o participante desistente foi considerado na análise, os resultados foram 

parecidos para quase todas as questões, exceto a de nº 3 (se o participante tem alterado a 

alimentação por causa da prótese). Neste caso, a diferença passa a não ser mais significante. 

Em nenhum dos grupos tratados com próteses, houve ausência de respostas 

desfavoráveis às questões. O paciente desdentado tende a perceber alimentação e mastigação 

como mais favoráveis quando tratados com próteses totais confeccionadas de acordo com o 

protocolo simplificado. Isso também ocorreu para a necessidade de alterar a alimentação em 

função de problemas com as próteses, quando da análise de casos completos. Por outro lado, é 

possível que a desistência relatada tenha sido importante para essa questão, o que indicaria um 

tamanho amostral um pouco maior a fim de respostas conclusivas. Por fim, o tipo de dieta 

parece não ser influenciado pelas técnicas de confecção estudadas, conforme visto nas 

questões nº 4 e 5. 
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Tabela 3. Respostas para o questionário HM referente à habilidade mastigatória, em função dos 
métodos de confecção das próteses totais. 

Questões Respostas 
Método 

Total 
P (teste χ2) 

Convencional Simplificado Caso 
completo 

Pior 
cenário† 

Q1 (alimenta-se bem) 

Não (0) 7 1 8 

0,020* 0,026* Sim (1) 11 16 27 

Total 18 17 35 

Q2 (mastigação) 

Não (0) 8 2 10 

0,032* 0,042* Sim (1) 10 15 25 

Total 18 17 35 

Q3 (alterou alimentação) 

Sim (0) 6 1 7 

0,042* 0,052 Não (1) 12 16 28 

Total 18 17 35 

Q4 (alimentos firmes) 

Não (0) 9 4 13 

0,105 0,137 Sim (1) 9 13 22 

Total 18 17 35 

Q5 (dieta macia) 

Sim (0) 7 3 10 

0,164 0,199 Não (1) 11 14 25 

Total 18 17 35 

* Diferença significante (P<0,05). †Obtida após a inserção de uma resposta de valor “1” por questão. 

 

Após o uso do questionário HM, a habilidade mastigatória foi considerada satisfatória 

quando mais de 50% das respostas foi favorável ao esperado, e como insatisfatória quando 

mais de 50% das respostas foi desfavorável. Nesse contexto a habilidade mastigatória foi 

considerada favorável para 16 pacientes do grupo S e 10 do grupo C, e insatisfatória para 1 

paciente do grupo S e 8 do grupo C. 

Não houve diferença significante para o escore geral (teste de Mann-Whitney, 

P=0,088). Este resultado demonstra que não houve diferença entre a habilidade mastigatória 

dos participantes dos dois grupos (C e S), quando se considerou a soma dos escores das 

respostas às cinco questões do questionário HM. Com a inclusão do participante desistente na 

análise, inserindo-se um escore “5”, a hipótese de igualdade entre os grupos continuou aceita 

(P=0,123). Isso demonstra que o método de confecção das próteses não provoca grandes 

alterações na forma como o paciente percebe sua própria capacidade de mastigar, a despeito 

de muitos possuírem queixas improváveis em portadores de dentição natural saudável. 
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Figura 18 – Soma dos escores das cinco questões referentes à habilidade mastigatória. 

 

A Figura 19 apresenta os valores da questão da EVA - capacidade de mastigar os 

alimentos – expressos pelos participantes dos grupos C, S e DN, sendo que quanto maior o 

valor, melhor é a percepção dos participantes em relação à sua própria capacidade de 

mastigar. Foram considerados satisfeitos com a sua capacidade em triturar os alimentos os 

indivíduos que assinalaram acima de sete na EVA. Sendo assim, 3 pacientes do grupo C e 2 

do grupo S foram considerados insatisfeitos, enquanto  15 pacientes do grupo C e 15 do grupo 

S foram considerados satisfeitos. Todos os participantes do grupo DN assinalaram notas 

acima de sete, portanto todos foram considerados satisfeitos com sua capacidade de mastigar. 

Não houve diferença significante para o escore geral (teste de Kruskal-Wallis, 

P=0,697). Este resultado demonstra que não houve diferença entre a habilidade mastigatória 

dos participantes dos três grupos após utilização da EVA, o que contrasta com o resultado do 

questionário e sugere que esse método possua menor capacidade de discriminar as diferenças 

entre os grupos avaliados. 

A análise de pior cenário não mostrou um efeito da desistência de um dos 

participantes, resultando em valor de P de 0,817 para o teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura 19. Valores de habilidade mastigatória, obtidos por meio da EVA. 
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5.1. Desenho do estudo 

 

Neste trabalho, o grupo de participantes com dentição natural (DN) foi observacional, 

contrário aos grupos de pacientes que receberam tratamento com próteses totais 

convencionais, grupos C e S, que são grupos paralelos dentro de um ensaio clínico controlado 

aleatorizado. A inclusão do grupo DN nessa 3ɑ parte específica da proposta maior do estudo, 

após recrutamento de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, teve o objetivo de 

enriquecer as comparações com os grupos C e S, no sentido de averiguar a concordância ou 

não de dados de performance e habilidade mastigatórias de grupos de usuários de próteses 

totais convencionais em relação à indivíduos dentados, relatados na literatura.  

Apesar do controle de vieses ser relativamente objetivo em um ensaio clínico, um 

estudo observacional apresenta características que dificultam essa conduta, como a 

impossibilidade de os participantes vindos de uma mesma população serem sorteados para um 

dos grupos. O que ocorre, em contraste, é o recrutamento dentro de dois grupos populacionais 

distintos – neste estudo, pacientes indicados para próteses totais e voluntários completamente 

dentados. Sendo assim, foram realizados testes estatísticos para avaliação das características 

demográficas dos participantes da pesquisa com o objetivo de descartar a influência de fatores 

confundidores sobre os resultados, principalmente pelo fato de ter sido incluído o grupo 

observacional DN.  

Não foram encontradas diferenças significantes entre os gêneros dos participantes dos 

grupos C, S e DN. Este dado tem importância fundamental, visto que assim como o número 

de unidades dentais funcionais, a força de mordida também é considerada um dos preditores 

da performance mastigatória (Hatch et al., 2001; Okiyama et al., 2003), a qual é maior nos 

homens (Helkimo et al.,  1977; Hatch et al., 2001; Koç et al., 2011). A medida da força de 

mordida é vista como um método indireto na avaliação da função mastigatória, baseada na 
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correlação entre ambas (Boretti et al., 1995) e tem sido considerada de 5 a 6 vezes maior em 

indivíduos dentados comparados com usuários de próteses totais (Haralson et al., 1979a). 

As características etárias da amostra merecem comentários mais profundos, já que 

foram encontradas diferenças significantes entre o grupo DN e os grupos C e S, que não foram 

diferentes entre si. Apesar da inclusão de participantes no grupo DN na faixa etária de 45 anos 

ou mais, que foi a mesma faixa etária de inclusão nos grupos C e S, a idade média do grupo 

DN foi de 51,4 anos, devido à dificuldade de recrutar indivíduos mais velhos. Indivíduos 

dentados com mais de 65 anos, especialmente com as demais características demográficas 

similares aos pacientes desdentados, se mostraram extremamente raros e seria inviável 

depender deles para a formação de uma amostra estatisticamente representativa. O contrário 

foi encontrado nos grupos C e S, nos quais a idade média dos participantes foi superior que 60 

anos, o que pode ser devido à prevalência do edentulismo ser maior nesta faixa etária para 

cima (IBGE, 2010). 

Com o aumento da idade a força de mordida tende a diminuir em indivíduos adultos, 

principalmente entre as mulheres (Bakke et al., 1990; Miyaura et al., 1999); no entanto, essa 

relação tem sido considerada dependente da deterioração da dentição relacionada à idade 

(Helkimo et al., 1977). Porém, Akeel, et al. (1992), após encontrarem diferença na eficiência 

mastigatória de indivíduos dentados em diferentes faixas etárias (abaixo e acima de 40 anos), 

sugeriram que o mais apropriado seria avaliar a eficiência mastigatória pela dicotomização 

das diferentes faixas etárias.  

A diminuição da força de mordida pode ser um efeito direto da idade sobre a força 

muscular, ou pelas mudanças causadas na seleção de alimentos pela deterioração da dentição 

(Van Der Bilt, 2011). Para usuários de próteses totais é esperado que a força de mordida seja 

menor que em indivíduos dentados, independente da idade, visto que a perda dos dentes é um 

fator mais significativo na diminuição da força de mordida que o envelhecimento em si (Ikebe 
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et al., 2005). Além dos efeitos da perda de dentes e atrofia muscular, a força de mordida em 

usuários de próteses removíveis pode ser limitada porque o tecido de suporte da prótese é 

mais sujeito ao desconforto, compressão e deslocamento da mesma (Fontijn-Tekamp et al., 

2000). Entretanto, Wayler e Chauncey (1983) não encontraram diferença na performance 

mastigatória de usuários de próteses totais divididos em diferentes faixas etárias (menos de 40 

anos, entre 40 e 49 anos, e mais de 50 anos), assim como Gunne, et al. (1982) não 

encontraram diferença na eficiência mastigatória entre grupos de usuários de próteses totais 

divididos nas faixas etárias com mais e menos de 60 anos.  

 Os grupos C e S não diferiram entre si nas demais características demográficas pela 

predominância de pacientes aposentados, com baixo grau de instrução e diversos estados 

civis, semelhante ao que foi encontrado nos pacientes edêntulos dos trabalhos de Heydecke, et 

al. (2008) e Kawai, et al. (2010). Em relação a estas características, Hunt, et al. (1985) 

encontraram maior prevalência de pessoas idosas edêntulas, quando estas tinham menor grau 

de instrução, eram não casadas e não ocupavam cargos profissionais. Os grupos C e S foram 

diferentes do grupo DN em relação a estas características demográficas, devido à 

concentração de participantes profissionalmente ativos, universitários e casados no grupo 

dentado. Essas diferenças entre o grupo dentado e os demais não parecem exercer influência 

sobre os resultados, mas tem uma provável relação com o fato dos participantes terem 

preservados sua dentição até idades mais avançadas. O edentulismo tende a ser menos 

freqüente em indivíduos em condições socioeconômicas favorecidas (Petersen et al., 2005). 

O uso prévio de próteses totais, bem como o tempo de edentulismo, foi semelhante 

entre os grupos tratados. O uso prévio do par de próteses totais não foi considerado um 

critério de inclusão ou exclusão do trabalho, sendo considerado somente o tempo de 

desdentamento superior a 1 ano como critério. Apesar da experiência com a utilização das 

próteses totais poder ser relacionada à função mastigatória, não houve diferença estatística 
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entre os grupos C e S em relação ao tempo de edentulismo, bem como ao uso prévio de 

próteses totais.  

Quanto à dificuldade esperada para a resolução dos casos clínicos, não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos tratados com próteses totais de acordo Índice Diagnóstico 

do ACP (McGarry et al., 1999). Tem sido encontrada na literatura relação entre a altura do 

processo alveolar com a performance e/ou eficiência mastigatórias e força de mordida 

(Lassila et al., 1985; Miyaura et al., 2000), apesar dessa correlação ser considerada de baixa a 

moderada (Slagter et al., 1992b). Sendo assim, é importante ressaltar que os grupos tratados 

com próteses totais foram semelhantes em termos de complexidade, e é improvável que 

eventuais diferenças se devam a algum confundidor, mas sim às diferenças entre protocolos 

clínicos. 

 

5.2. Protocolo clínico 

 

Muitos procedimentos envolvidos na confecção de próteses totais têm sido utilizados 

sem uma forte evidência científica de que sejam importantes para o sucesso do tratamento 

(Carlsson, 2010). O que se observa é a preponderância  da opinião e experiência clínica de 

cirurgiões dentistas como determinante da conduta clínica adotada. Por outro lado, a 

simplificação pela eliminação e/ou modificação de passos clínicos e laboratoriais da técnica 

de confecção destes aparelhos protéticos não resulta em pacientes menos satisfeitos, bem 

como em próteses de menor qualidade (Kawai et al., 2005; Ellis et al., 2007; Heydecke et al., 

2007; Heydecke et al., 2008). Sendo assim, a técnica utilizada neste trabalho para confecção 

das próteses do grupo S se baseou nas simplificações encontradas nos poucos ensaios clínicos 

controlados aleatorizados sobre o tema (Kawai et al., 2005; Heydecke et al., 2008; Kawai et 

al., 2010). Também foi levado em consideração que os passos clínicos e laboratoriais 
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eliminados na confecção das próteses totais do grupo S, têm potencial de tornar esta técnica 

de melhor custo-efetividade e sem conseqüências negativas pela economia no custo (Kawai et 

al., 2010), requerendo menos visitas à clínica odontológica (Duncan e Taylor, 2001).     

O registro dos tecidos de suporte das próteses totais é importante para muitos aspectos, 

como a saúde dos tecidos, função e retenção das próteses, e o sucesso desse tratamento 

depende grandemente de uma adequada impressão dos tecidos durante os procedimentos de 

moldagem (Rao et al., 2010). Esses aspectos têm sido relacionados à utilização de técnicas de 

moldagens mais complexas, como a utilização de moldeiras individuais e materiais de 

moldagens específicos, por exemplo, para moldagens de borda e para área de suporte. Porém, 

Owen (2006) propôs um protocolo mínimo aceitável para construção de próteses totais que 

inclui na fase de tratamento a moldagem final feita com um material, suportado de variadas 

maneiras, que permitirão ao operador alcançar conformidade com os requisitos ideais de 

apropriada cobertura, íntimo contato tecidual e selamento (periférico) de borda, no qual 

acreditamos se encaixar o passo de moldagem do grupo S.  

Nos últimos anos, estudos têm confirmado que a utilização do arco facial nos 

procedimentos de transferência e montagem do modelo maxilar em articulador não oferece 

vantagens clínicas significantes (Shodadai et al., 2001; Nascimento et al., 2004; Kawai et al., 

2005; Carlsson, 2006; Heydecke et al., 2007, 2008). Na China, apesar do uso do arco não ter 

sido abandonado como ensinamento, assim como no Reino Unido (Petropoulos e Rashedi, 

2005), 97% dos protesistas chineses relatam que raramente usam o arco facial (Wang et al., 

2008). 

Com respeito à técnica de montagem das próteses do grupo S em articulador semi-

ajustável, com o auxílio da mesa acessória, buscou-se eliminar o arco facial para montagem 

do modelo maxilar, com motivação nas controvérsias referentes a seu uso. Porém, o 

articulador foi importante para a montagem dos dentes e verificação dos contatos oclusais nas 
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excursões laterais, passo este que difere do trabalho de Kawai, et al. (2005) onde foi utilizado 

um articulador monoplano para montagem dos modelos no grupo simplificado. Consideramos 

que o baixo custo decorrente do uso de um articulador semi-ajustável associada à 

possibilidade de um ajuste nas excursões mandibulares não justifica o uso de um equipamento 

mais rudimentar. 

A remontagem também foi um passo eliminado, porém para ambos os grupos tratados, 

para que fosse possível a avaliação das diferentes montagens em articulador semi-ajustável no 

padrão de ajustes necessários após instalação e que foi parte da proposta maior do estudo. Isso 

está em concordância com o procedimento vigente no Centro de Especialidades 

Odontológicas de Ribeirão Preto, que emprega um protocolo de confecção de próteses totais 

semelhante ao usado no grupo C deste estudo. O procedimento de remontagem no articulador 

também não foi utilizado no trabalho de Heydecke, et al.  (2008), bem como no trabalho de 

Kawai, et al. (2005), o qual realizou a remontagem das próteses totais em articulador após os 

ajustes clínicos no grupo tradicional e por meio de novos registros das relações 

intermaxilares, o que não foi adotado em nenhum dos grupos do presente estudo.  

 

5.3. Avaliação da função mastigatória 

 

Para a avaliação da performance mastigatória dos grupos do estudo, a seleção do 

método colorimétrico associado às  “biocápsulas”, em detrimento do método das tamises que 

é o mais utilizado, se deveu ao fato de que este envolve procedimentos complexos, variações 

dos materiais-teste utilizados e imprecisão das metodologias empregadas (Santos et al., 2006). 

Por outro lado, o método utilizado neste trabalho tem sido considerado de processamento 

laboratorial rápido e eficaz, bem como confiável, sensível e reprodutível para avaliação da 

performance e/ou eficiência mastigatórias (Santos et al., 2006; Farias Neto et al., 2010). 
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Porém, a condução do protocolo de teste sem que os participantes estivessem habituados à 

mastigação de um alimento que não sofre cominuição, como as “biocápsulas”, poderia não 

levar a resultados confiáveis. Sendo assim, procedeu-se ao uso do hiperbolóide que, além de 

retirar a memória neuromuscular de repouso e aproximar a mastigação do padrão habitual 

(Santos, 2002), serviu de instrumento de treino antes da mastigação das “biocápsulas”, visto 

que também não sofre cominuição.  

A performance mastigatória não diferiu significantemente entre os grupos C e S, no 

entanto a melhor performance mastigatória alcançada no grupo DN era esperada, visto que a 

substituição dos dentes por próteses totais não é considerada satisfatória do ponto de vista 

funcional. A função mastigatória de usuários de próteses encontra-se muito aquém daquela de 

indivíduos dentados (Prado et al., 2006; Kapur e Soman, 2006), a ponto de serem 

considerados inválidos orais pela deficiência quanto à função mastigatória, ainda que próteses 

removíveis clinicamente satisfatórias sejam utilizadas (Haraldson et al., 1979b; Helkimo et 

al.,  1977). 

Embora a importância da qualidade dos aparelhos protéticos não possa ser negada, a 

correlação entre a qualidade das próteses totais e a performance e/ou eficiência mastigatórias 

de usuários não tem sido estabelecida (Perez, et al., 1985; Budtz-Jorgensen et al., 2000; Prado 

et al., 2006; De Lucena et al., 2011). Isso pode ser atribuído à acomodação de indivíduos a 

próteses mal adaptadas, modificando seus padrões motores para otimizar a performance 

mastigatória (Demers et al., 1996; Ikebe et al., 2007), o que implica que o processo 

mastigatório é individualmente determinado e adaptado, muitas vezes compensando más 

condições da prótese (Witter et al., 2011). 

No presente estudo, para verificar a performance mastigatória dos indivíduos dos três 

grupos estudados, optou-se por vinte e quarenta ciclos já que a maioria dos trabalhos sobre a  

performance mastigatória utilizam os mesmos números (Manly e Braley, 1950; Edlund e 
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Lamm, 1980; Akeel et al.,  1992; Slagter et al., 1992a; Wilding, 1993; Kapur e Soman, 2006; 

Prado et al., 2006; Mendonça et al., 2009; De Lucena et al., 2011). Dessa maneira, os 

resultados podem ser comparáveis em termos de protocolo, a despeito dos diferentes tipos de 

alimentos testados. 

O número de ciclos influenciou a performance mastigatória dos grupos estudados, 

sendo que os três grupos apresentaram os melhores resultados com 40 ciclos. No estudo de 

Prado, et al. (2006) também foi encontrada melhor performance mastigatória com o aumento 

de ciclos. Portanto, todos os indivíduos e, principalmente, os usuários de próteses totais 

removíveis devem ser estimulados a mastigar os alimentos por maior número de ciclos, para 

que obtenham melhor cominuição dos alimentos (Silveira, 2005). No entanto, de acordo com 

Manly e Braley (1950) e Bates, et al. (1976), a reduzida eficiência mastigatória de usuários de 

próteses totais não é compensada involuntariamente por meio de um maior tempo de 

mastigação, havendo uma tendência desses indivíduos em deglutir partículas maiores de 

alimento. 

É consenso que indivíduos portadores de próteses totais convencionais necessitam de 

maior quantidade de ciclos mastigatórios para reduzir os alimentos (Borges, 2007; Mendonça 

et al., 2009), tendo sido considerado no estudo de Borges (2007) que 20 ciclos mastigatórios 

não são ideais para definir performance mastigatória desse tipo de tratamento. Ainda, Mendes 

(2008) considerou que a realização de 20 ciclos mastigatórios foi um treino para que usuários 

de próteses totais convencionais se familiarizassem com o alimento teste. Porém os valores de 

performance mastigatória que foram encontrados para os grupos C e S neste estudo, 

alcançaram valores maiores que 25% após 20 ciclos mastigatórios, comparando com a 

performance mastigatória alcançada pelos indivíduos do grupo DN (considerado 100%) após 

a mesma quantidade de ciclos. Isso é importante porque demonstra um efeito detectável da 

mastigação sobre as cápsulas empregadas neste estudo, com somente 20 ciclos mastigatórios. 
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A avaliação da performance e habilidade mastigatórias foi realizada após um período 

de 3 meses da instalação das próteses totais para os grupos C e S, pelo fato deste tempo ser 

considerado suficiente para adaptação funcional (Müller et al., 2001). Valores maiores de 

performance mastigatória poderiam ser alcançados se fosse considerado um maior tempo de 

adaptação às próteses totais, visto que o tempo de uso das próteses totais é um fator relevante 

na performance mastigatória (Mendes, 2008). Prado, et al. (2006) verificaram valores maiores 

de performance mastigatória em usuários de próteses totais com mais de seis meses de uso das 

mesmas. Contrário ao encontrado por Gunne, et al. (1982) que ao avaliar a eficiência 

mastigatória em pacientes usuários de próteses totais, após a troca das próteses antigas, não 

encontrou diferença na eficiência mastigatória até 18 meses.    

Os estudos anteriores variam com respeito à porcentagem da performance mastigatória 

alcançada por indivíduos reabilitados por próteses convencionais em relação à indivíduos com 

dentição natural. Enquanto Manly e Braley (1950) e Yamashita, et al. (2000) acusaram uma 

perfomance de 40% e 33,3%, respectivamente, valores bem menores foram observados, como 

16% (Kapur e Soman, 1964) e 5% (Ow et al., 1998). Prado, et al. (2006) e Mendonça, et al. 

(2009) encontraram valores de performance mastigatória em usuários de próteses totais duplas 

de 12% e 31% para 20 e 40 ciclos mastigatórios, o que é sugestivo de alguma interação entre 

o número de ciclos e as condições do participante. Provavelmente essa interação é decorrente 

de protocolo distinto do nosso, já que os autores empregaram um alimento à base de silicone 

de condensação. Naqueles estudos, é provável que a cominuição do alimento inicie após um 

determinado número de ciclos nos usuários de próteses totais. O valor da performance 

mastigatória encontrado neste estudo foi de 31% para os grupos C e S em relação ao grupo 

DN, reafirmando a pobre performance mastigatória de usuários de próteses totais 

convencionais e, apesar das diferenças em relação aos valores encontrados em outros 

trabalhos, o que se relaciona provavelmente às metodologias utilizadas, o valor encontrado 

neste estudo ficou próximo aos maiores valores encontrados na literatura.  
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Em relação à habilidade mastigatória, que foi considerada satisfatória para os grupos C 

e S e sem diferença entre eles, avaliada por meio do questionário HM e pela EVA, os valores 

baixos de performance mastigatória, quando comparado aos indivíduos do grupo DN, 

demonstram que a avaliação dos pacientes de sua mastigação, em geral, foi muito otimista 

(Carlsson, 1984). Essa avaliação tem sido considerada mais importante que testes fisiológicos 

da mastigação para usuários de prótese total (Boretti et al., 1995). Não foi possível encontrar 

relação entre habilidade e performance mastigatória dos grupos C e S, e ainda que a percepção 

dos participantes tenha resultado em habilidade mastigatória satisfatória, a performance 

mastigatória foi muito aquém daquela nos indivíduos dentados.  

Esse achado tem sido comum em indivíduos portadores de próteses totais (Slagter et 

al., 1992a; Prado et al., 2006; Farias Neto et al., 2010), podendo se afirmar que a percepção 

do paciente da função oral não é baseada no grau de trituração dos alimentos, mas no conforto 

e estabilidade durante a mastigação (De Lucena et al., 2011). Entretanto, uma avaliação da 

função mastigatória deve compreender testes de performance e/ou eficiência mastigatória, a 

fim de avaliar a capacidade de redução dos alimentos pelos indivíduos, bem como  considerar 

a percepção dos participantes de sua própria mastigação, visando à melhoria da qualidade de 

vida (Mendes, 2008).  

Diferença estatística foi encontrada entre as questões 1, 2 e 3 do questionário HM 

entre os grupos C e S, como mais favoráveis quando as próteses totais foram confeccionadas 

de acordo com o protocolo simplificado, o que não era esperado. Um resultado como esse 

pode refletir a influência entre os indivíduos de fatores como a atitude frente às próteses, a 

personalidade e expectativa dos pacientes, a relação paciente-profissional e mesmo o 

julgamento da qualificação e habilidades do profissional no julgamento final do tratamento 

(van Waas, 1990). Como os participantes foram distribuídos entre os grupos por meio de um 

processo aleatório, esses fatores estão provavelmente equilibrados entre os grupos, e as 
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diferenças se devem, na verdade, aos resultados obtidos com cada método de confecção. Uma 

observação comum no grupo C era de participantes queixosos da rugosidade da área moldada 

das próteses; porém, uma análise direcionada a esse aspecto, não planejada a princípio, 

poderia encontrar se esse fator é relevante para a habilidade mastigatória. Essa característica 

associada à técnica de moldagem estaria de acordo com o descrito por McCord (2009), ou 

seja, que próteses totais obtidas por meio de moldes funcionais feitos com pasta zincoenólica, 

em um ensaio clínico cruzado, são menos preferidas pelos pacientes que aquelas moldadas 

com silicona de adição ou uma mistura à base de godiva. 

Não foram encontradas diferenças das questões 4 e 5 do mesmo questionário HM 

entre os grupos C e S, o que indica que o tipo de dieta parece não ser influenciado pelas 

técnicas de confecção estudadas. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de usuários de 

próteses totais, apesar de alcançarem valores baixos de performance mastigatória, 

normalmente adaptarem sua alimentação à sua capacidade alimentar, aumentando o número 

de ciclos mastigatórios antes de deglutir os alimentos, deglutindo pedaços grandes de 

alimento, evitando os alimentos mais difíceis de mastigar, modificando a resistência dos 

alimentos cozinhando-os por mais tempo, cortando-os em pedaços menores ou amolecendo-os 

em líquidos (Andrade e Seixas, 2006). No entanto, a compensação da baixa performance 

mastigatória pelo aumento do número de ciclos mastigatórios provavelmente acontece em 

partes e não é proporcional à perda dos dentes. 

Das limitações do trabalho, o fato de alguns participantes terem recebido suas 

primeiras próteses totais limitou a obtenção de dados pré-tratamento, que servissem para 

averiguar se os grupos têm alguma diferença importante que possa ter influenciado os 

resultados após 3 meses. Esses participantes não conseguiriam fornecer dados relativos à 

mastigação, e realizar essas leituras resultaria em médias não representativas da amostra 

estudada, pela grande porcentagem de dados censurados. Essa limitação foi compensada por 
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meio dos processos de aleatorização e alocação oculta, bem como pela confirmação de que os  

participantes possuíam as características demográficas e clínicas mais similares possíveis nos 

grupos considerados.   

O efeito teto observado para o questionário de habilidade mastigatória foi uma 

limitação importante, já que todos os indivíduos do grupo dentado e muitos dos demais 

apresentaram escore máximo. Por outro lado, as propriedades desse questionário foram 

suficientes para determinar o que nos propomos a fazer, ou seja, comparar os diferentes 

grupos e, inclusive, detectar diferenças entre os métodos de confecção das próteses em 

algumas questões. Por outro lado, a avaliação da habilidade mastigatória pela EVA não foi 

capaz de discriminar diferença no resultado entre os três grupos avaliados. Como as 

diferenças entre usuários de próteses totais e indivíduos dentados são bem estabelecidas na 

literatura, esse método foi considerado inadequado para a sua função no trabalho. Essa última 

limitação foi compensada pelas propriedades adequadas do questionário aplicado com o 

mesmo intento.  

Em relação à perda e desistência de participantes, como a amostra não sofreu 

influências deletérias nessa situação, essa não foi considerada uma limitação, já que a única 

ocorrência relacionada ao protocolo respondeu por um pequeno percentual da amostra e não 

influenciou, de maneira geral, os resultados obtidos.  

Ainda em relação às limitações do trabalho, como o teste de performance mastigatória 

foi realizado com um único alimento teste, a “biocápsula”, não pode-se considerar que o 

potencial que os participantes demonstraram no teste,  necessariamente reflita a performance 

mastigatória no dia-a-dia. Sugiura, et al. (2009) sugerem que múltiplos testes mastigatórios 

utilizando alimentos teste com diferentes texturas podem fornecer uma visão mais ampla da 

função mastigatória de pacientes quando da avaliação do efeito do tratamento protético. 

Porém, pela consistência firme das cápsulas utilizadas, é de se esperar que as maiores 
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diferenças de comportamento se dessem com essa condição que quando da mastigação de 

alimentos macios. Além disso, o ensaio mostrou-se eficaz na discriminação entre os grupos 

tratados com prótese e os voluntários dentados de forma semelhante a outros métodos. 

Visto que o método simplificado de confecção de próteses totais não teve influências 

deletérias sobre a performance e habilidade mastigatórias do grupo estudado, sugere-se que 

diferentes protocolos e materiais tenham sua efetividade estudada na confecção de próteses 

parciais fixas ou removíveis, bem como em próteses sobre implante. A avaliação da função 

mastigatória nos grupos de pacientes reabilitados por esses tratamentos poderá revelar 

métodos com características funcionais comparáveis àqueles considerados como “padrão-

ouro”, porém com melhor acessibilidade em termos de custo ou indicação clínica. 
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A partir da análise dos resultados, dentro das limitações deste estudo, é possível 

concluir que: 

• Próteses totais convencionais confeccionadas pelo método simplificado 

proporcionaram a mesma performance mastigatória que aquelas obtidas 

convencionalmente. Porém, em ambos os casos a performance mastigatória foi 

bastante inferior àquela encontrada com a dentição natural.  

 

• A simplificação do procedimento de confecção das próteses totais não teve 

influência deletéria sobre a habilidade mastigatória, em comparação ao método 

convencional. Queixas referentes à função mastigatória, improváveis em 

indivíduos dentados, podem aparecer em usuários de próteses totais 

convencionais e foram menos freqüentes após o uso do método simplificado.  

 
Em sumário, métodos simplificados de confecção de próteses totais são capazes de 

reabilitar a função mastigatória no mínimo tão bem quanto o método convencional testado, 

seja de um ponto de vista fisiológico como segundo as percepções do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  ___________ 
*De acordo com: International Committee of Medial Journal Editors, adaptado pela U.S. National Library of 
Medicine (estilo Vancouver). Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed  
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Anexo A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FORP – USP. 
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Anexo B – Ficha clínica adotada pela disciplina de Prótese Total e Materiais Aplicados da FORP-USP 
para anamnese e exame intra-oral. 
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APÊNDICE A – Registrado do estudo na base ClinicalTrials.gov 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (Grupo C e S). 

Convido você..........................................................................,RG..............................................., a participar como voluntário da 
pesquisa “Método simplificado versus convencional de confecção de próteses totais para aplicação na saúde publica” 
desenvolvida sob a responsabilidade do Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza. Após receber todas as explicações necessárias 
para a participação da pesquisa, cabe a você decidir, de livre e espontânea vontade, se quer participar e assinar este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com a finalidade de autorizar a sua participação na referida pesquisa. Os 
pesquisadores responsáveis por lhe apresentar esse documento e obter seu consentimento serão Maria Paula Della Vecchia e 
Rômulo Rocha Regis. A Profª Drª Cláudia Helena Lovato da Silva será responsável em avaliar a qualidade das próteses 
totais terminadas. 
 

1. O estudo tem por objetivo comparar a qualidade de próteses totais confeccionadas por meio de dois métodos 
diferentes, o preço de cada uma delas e a sua satisfação com essas próteses. Você receberá um par de dentaduras, 
confeccionadas por uma das duas técnicas. 

2. Você deverá comparecer à Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto nos dias e horários marcados para confecção 
das próteses, ou seja, deverá vir cerca de 10 vezes, com duração aproximada de 4 horas por vez. 

3. Após o dia em que você receber as próteses, você deverá retornar à Faculdade para os ajustes necessários nos locais 
em que as próteses machucar e, também, depois de 3 e 6 meses, para avaliação das mesmas e de sua mastigação. 

4. Para isso vamos pedir que você mastigue por algum tempo, sem engolir, três cápsulas de um simulador de alimento teste, 
que não apresenta nenhum risco previsível de utilização. 

5. Para sabermos se você ficou satisfeito com as próteses, será pedido que você responda um questionário com perguntas 
sobre a qualidade das próteses, aparência e habilidade de comer com elas. 

6. Você receberá as próteses sem ter que pagar nenhum valor, ou seja, o tratamento será gratuito; 
7. Não há previsão de pagamento de passagens de ônibus ou qualquer outro meio de transporte para você vir até a 

Faculdade, por parte dos pesquisadores. 
8. Os pesquisadores participantes se comprometem a prestar toda assistência necessária no decorrer da pesquisa, 

garantindo que o tratamento seja concluído e que o acompanhamento após o recebimento das próteses seja realizado. 
9. Caso ocorra algum dano à sua saúde, em razão da participação na pesquisa, os pesquisadores serão responsáveis por 

quaisquer despesas. Entretanto, essa pesquisa não apresenta risco previsível algum para você. 
10. Os pesquisadores manterão sigilo sobre sua participação na pesquisa. 
11. Como sua participação é voluntária, você tem o direito de parar de vir em qualquer momento, sem que seja penalizado 

por essa decisão. 
12. Qualquer dúvida que você tiver, antes, durante ou após a realização da pesquisa, poderá ser esclarecida por um dos 

pesquisadores envolvidos durante o desenvolvimento desta pesquisa. Caso necessitar, você poderá entrar em contato 
com o Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza pelo telefone (16)3602-4006. 

13. Você receberá uma cópia desse termo de consentimento. 

Após estes esclarecimentos, se você, nominado acima, concordar em participar desta pesquisa, solicito que assine abaixo. 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de 2010. 

 

_______________________________________               _____________________________         

Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza                                           Maria Paula Della Vecchia 

CPF: 26993231875                                                                   CPF: 31511051817 

_______________________________________              ______________________________           

Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato Silva                                  Rômulo Rocha Regis 

CPF: 16645699800                                                                    CPF: 88287696372 

_______________________________________             _______________________________ 

Tatiana Ramirez Cunha                                                                Paciente 

CPF: 35155992826 

Para esclarecimento de dúvidas ou reclamações, entre em contato com: Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da USP. Avenida do Café, S/N Monte Alegre Ribeirão Preto SP CEP 14040-904 Telefone: 
(16) 3602-3963 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (Grupo DN). 

Convido você..........................................................,RG..............................................., a participar como voluntário 
da pesquisa “Método simplificado versus convencional de confecç ão de próteses totais para aplicação na 
saúde publica” desenvolvida sob a responsabilidade do Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza. Após receber todas 
as explicações necessárias para a participação da pesquisa, cabe a você decidir, de livre e espontânea vontade, 
se quer participar e assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  com a finalidade de autorizar a 
sua participação na referida pesquisa. Os pesquisadores responsáveis por lhe apresentar esse documento e 
obter seu consentimento serão Maria Paula Della Vecchia, Rômulo Rocha Regis e Tatiana Ramirez Cunha. 

1. O estudo tem por objetivo comparar a qualidade de próteses totais confeccionadas por meio de dois métodos 
diferentes, o preço de cada uma delas e a satisfação dos pacientes com essas próteses. Sendo assim, o 
convite é feito para você participar de um grupo controle, formado por voluntários que possuam dentição 
natural. 

2. Você irá participar de uma parte específica do estudo para avaliar sua mastigação. 

3. Para isso vamos pedir que você mastigue por algum tempo, sem engolir, três cápsulas de um simulador de 
alimento teste, que não apresenta nenhum risco previsível de utilização. 
  

4. Essa parte do estudo é observacional, ou seja, você não receberá nenhum tratamento odontológico e a 
avaliação da sua mastigação será importante para comparação com a mastigação dos pacientes que 
receberão as próteses totais. 

5. Os pesquisadores manterão sigilo sobre sua participação na pesquisa. 
 
6. Como sua participação é voluntária, você tem o direito de parar de vir em qualquer momento, sem que seja 

penalizado por essa decisão. 
 
7. Qualquer dúvida que você tiver, antes, durante ou após a realização da pesquisa, poderá ser esclarecida por 

um dos pesquisadores envolvidos durante o desenvolvimento desta pesquisa. Caso necessitar, você poderá 
entrar em contato com o Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza pelo telefone (16)3602-4006. 

 
8. Você receberá uma cópia desse termo de consentimento. 

Após estes esclarecimentos, se você, nominado acima, concordar em participar desta pesquisa, solicito que 
assine abaixo. 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de 2010. 

_______________________________________               _____________________________         

Prof. Dr. Raphael Freitas de Souza                                           Maria Paula Della Vecchia 

CPF: 26993231875                                                                   CPF: 31511051817 

_______________________________________              ______________________________           

Rômulo Rocha Regis                                                                  Tatiana Ramirez Cunha                                                                 

CPF: 88287696372                                                                       CPF: 35155992826 

 

_______________________________________ 

Paciente 

Para esclarecimento de dúvidas ou reclamações, entre em contato com: Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP. Avenida do Café, S/N Monte 
Alegre Ribeirão Preto SP CEP 14040-904 Telefone: (16) 3602-3963 
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APÊNDICE C - Formulário utilizado para coleta de dados demográficos dos participantes. 

  Identificação 

Nome: 
 

Endereço 

 

   Bairro:  CEP:  

   Cidade:  

Telefone: 

 

Residencial:                                                                                      Comercial: Celular: Recado (de quem?): 

Dados demográficos  

10. Gênero: � Masculino         � Feminino 11. Idade (em anos): _________ 

12. Tempo que não tem mais os dentes naturais: 
_________ anos 

13. Tempo de uso prévio de próteses totais bimaxilares: 
_________ anos 

14. Ocupação: _____________________________________ 

15. Escolaridade:  

� Analfabeto                � 1º grau incompleto                �1º grau completo                � 2º grau incompleto    

� 2º grau completo                � Superior incompleto                � Superior completo. 

16. Estado civil:  

�Casado                �Solteiro                �Divorciado                �Viúvo 

�Outro (especificar): ___________________ 

Renda: 

17. Rendimento mensal: R$ ________               18. Quantas pessoas dependem dessa 
renda:__________________________ 

19. Quem recebe?  � O(a) próprio participante     �Cônjuge        �Filhos           �Outro 
(especificar):______________________________                                      

 

PREENCHIDO POR: ____________________________________________________ 

 

 

1. 

2. 3. 

5. 

4. 

6. 7. 8. 9. 
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APÊNDICE D – Ficha utilizada para classificação dos participantes tratados, segundo Índice 
Diagnóstico do American College of Prosthodontists (ACP). 
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APÊNDICE E – Questionário HM e EVA para avaliação da Habilidade Mastigatória 
(modelo utilizado para as avaliações). 

 
 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP 

Protocolo de Pesquisa: MÉTODO SIMPLIFICADO VERSUS CONVENCIONAL DE 

CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA APLICAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA.           

 

 

 

    /   /        

 

Questionário HM (Borges, 2007; Mendes 2008) 

 

Avaliação da Habilidade Mastigatória (Questionário HM) 
 

Questão 1 – Consegue se alimentar bem com a sua prótese?...............................  (   )Sim (   )Não 

Questão 2 – Consegue mastigar tudo o que gosta de comer?................................ (   )Sim (   )Não 

Questão 3 – Tem alterado a alimentação por causa da prótese?...........................  (   )Sim (   )Não 

Questão 4 – Consegue comer cenoura crua, amendoim ou carne?........................ (   )Sim (   )Não 

Questão 5 – Você tem uma dieta somente macia?................................................. (   )Sim (   )Não 

 

Escala Visual Analógica (EVA) (Awad et al., 2003; Silveira, 2005; Prado et al., 2006; Borges, 2007; 
Mendes, 2008) 

 

Avaliação da Habilidade Mastigatória (EVA) 
 

Questão 1 – Como você avalia sua capacidade de mastigar os alimentos? 

 

Nome do Participante 




