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1. INTRODUÇÃO (justificativa e objetivos) 
           O sucesso dos implantes osseointegrados e sua utilização para os mais 
diversos tipos de pacientes desdentados revolucionou a reabilitação oral. A partir 
da afirmação da implantodontia como ciência, a reabilitação com emprego da 
prótese assumiu outra versatilidade em termos funcionais em detrimento do 
suporte fornecido pelos implantes fixados ao tecido ósseo o que mudou 
completamente a expectativa da indicação desta modalidade de tratamento.     

Baseado nestas considerações, este projeto de pesquisa tem como 
propósitos avaliar o índice de sucesso das próteses suportadas por implantes 
osseointegrados realizados na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Goiás, baseado em  prospecção de 1 ano; fornecer dados estatísticos sobre 
índice de satisfação da reabilitação por  próteses sobre implantes executados no 
curso de Atualização e Aperfeiçoamento da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás; correlacionar os resultados obtidos nesta 
investigação com outros estudos e obter publicação em periódicos. 
 
2. METODOLOGIA

           A metodologia a ser desenvolvida utilizará os prontuários dos Cursos de 
Atualização e Aperfeiçoamento em Implantodontia realizados no ano de 2004 
na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás para catalogar 
e obter informações gerais dos pacientes. Em seguida, aplicará um questionário 
na intenção de obter informações a respeito da saúde, sexo, idade, estado civil, 
tabagismo, alcoolismo, período de perda do dente, status sócio-econômico e 
possível experiência com outros modelos de reabilitações. Após a obtenção de 
lista dos pacientes obtidos a partir dos prontuários e familiarização dos mesmos 
e juntamente aos resultados concluídos do primeiro questionamento,  em uma 
segunda etapa, será aplicado outro questionário medido numa escala de 1 a 5 
(1=ruim/insatisfeito; 2=regular/pouco satisfeito; 3=razoável/admissível; 
4=bom/satisfeito;  5=ótimo/muito satisfeito) envolvendo os pacientes do referido 
curso com intuito de obter informações a respeito da sua satisfação sobre as 
reabilitações por próteses sobre implantes executadas no curso citado acima. 
Para execução deste questionário, os próprios pacientes atribuirão as notas das 
suas próteses, dependendo do nível de satisfação. Primeiramente, eles 
avaliarão a prótese em geral e depois julgarão separadamente a estética, 
capacidade de fala, capacidade de mastigação e conforto durante o uso da 
prótese.  De posse dos dados obtidos a partir dos questionamentos, estes 
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serão tabulados e submetidos à teste estatísticos como etapa final da 
metodologia. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
            O levantamento obtido através do questionário,envolveu pacientes de 
ambos os sexos e de faixa etária superior a 30 anos de idade, sendo que, os 
maiores dados obtidos até o prezado momento, quantificam o maior número de 
sucesso. Do grupo de pacientes estipulado, ou seja, 84 pacientes apenas 1/3 
deste número compareceram o que dificultou a obtenção de dados 
desejados.Serão apresentados a seguir alguns dos principais dados obtidos, em 
relação ao nível de significância . 
 
Gráfico 3.1 – Número de pacientes distribuídos quanto ao uso do tabaco 
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Gráfico 3.2 – Número de pacientes distribuídos quanto ao nível salarial 

0 20 40 60 80 100

< 1000

1000 a 2000

> 2000

R
en

da
 m

en
sa

l

 
Gráfico 3.3 – Número de pacientes distribuídos quanto à nota atribuída a prótese após a instalação 
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Gráfico 3.4 – Número de pacientes distribuídos quanto à prática da higienização 
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Gráfico 3.5 – Número de pacientes distribuídos quanto à fala 
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4. CONCLUSÃO
Pôde-se concluir que: 
4.1- O grau de satisfação de pacientes não fumantes foi significativamente maior 
do que o grupo de fumantes; 
4.2- Pacientes com o nível salarial entre 1000 e 2000 reais, apresentaram um 
menor grau de satisfação em relação as próteses sobre implantes, sobre o grupo 
com nível salarial superior à 2000 reais e menor que 1000 reias. 
4.3- A maioria dos pacientes atribuíram a nova prótese uma nota “ótima” em 
relação a classificação “ razoável” e “boa”, apresentando uma diferença 
significativa. 
4.4- Os pacientes que relataram ter uma freqüência de higienização de pelo 
menos 3 vezes ao dia, ficaram significativamente mais satisfeitos  com o 
tratamento realizado; 
4.5- Quanto à fala a maioria significativa dos pacientes relataram uma melhora, 
atribuindo uma nota ótima.  
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