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Resumo
Com as perdas dos dentes as próteses dentais são substitutas artificiais para os dentes perdidos,
desenvolvendo a função mastigatória, a estética e fonética do paciente. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar o grau de satisfação dos pacientes reabilitados com prótese dentais na
Clínica Odontológica da FACIMED (Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal), visando
avaliar a satisfação dos pacientes quanto à estética, o conforto, a fonação, função mastigatória e
atendimento. A população foi composta por 22 pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos
e reabilitados com próteses Totais e/ou Prótese Parcial Removível instalada no primeiro semestre
de 2016 pelos alunos da graduação do curso de Odontologia. Os pacientes após contato telefônico
compareceram a clínica onde foram informados de forma verbal sobre a realização da pesquisa e
responderam a uma entrevista estruturada, número do parecer do CEP 55562916.8.0000.5298.
Após análise dos dados observamos que os pacientes estão satisfeitos com a cor dos dentes em
100% das próteses, com 91% das próteses os entrevistados se sentem bem ao sorrir e 100% trouxe
mudanças positivas na fisionomia. Com relação à fonação, 68,57% ofereceram dificuldade para
conversar durante um período de 1 a 2 semanas, 97,14% não prejudicaram a dicção. O uso de
82,85% próteses ofereceu facilidade para se alimentar, sendo possível comer alimentos duros
como cenoura, carne, amendoim e pipoca em 85,71%. A presença de lesões foi relatada em 20%
das próteses, sendo que 11,42% estão associadas à prótese frouxa. Quanto à higiene 20% dos
pacientes relataram que não receberam instruções de como realizar a higiene das próteses e/ou
dos dentes no futuro 100% responderam que recomendariam ou já recomendaram o tratamento à
outra pessoa. Concluímos assim que a estética apresentou maior grau de satisfação. A fonética
após instalação da prótese se mostrou alterada em um curto período de tempo. A presença de
lesões e prótese frouxa foi relatada, mas pouco. A maioria dos entrevistados relatou receber
instruções sobre a higienização e todos recomendariam ou já recomendaram o tratamento à outra
pessoa.
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