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RESUMO 

No Brasil em 2050 os idosos serão um grupo maior do que a população com idade 

entre 40 e 59 anos. Com a taxa de usuários de próteses dentais em ascensão, devido ao 

número de perda total de dentes que aumenta com a idade, a saúde bucal do idoso ganhou 

importância. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os conhecimentos e práticas de 

higiene utilizadas por usuários de próteses dentais através e de um estudo randomizado, 

observacional, transversal. Através da aplicação de questionário específico foram 

entrevistados 22 usuários de próteses que buscaram atendimento na clínica do Adulto III da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense no primeiro semestre de 

2019. Os dados obtidos foram transferidos para uma planilha e tratados estatisticamente com 

base em média e percentual com uso do Programa Excel – Microsoft Office Home/Student 

2017. A maioria dos participantes foi do sexo masculino (59,1%), com mais de 60 anos de 

idade (68,2%) e haviam terminado o ensino fundamental (63,6%).  Observou-se que 45,5% 

removem sua prótese para dormir e utilizam um recipiente para guarda-la. Mais de 50% dos 

pacientes receberam orientação sobre cuidados com a prótese, em sua maioria verbal, e 

realizam higienização tanto oral quanto das próteses 3 vezes por dia utilizando escova e creme 

dental. A maioria dos participantes deste estudo, apesar de apresentarem uma boa higiene 

tanto da cavidade oral quanto das próteses, não conhecem e não realizam a forma correta de 

higienização e manutenção das próteses ainda que tenham recebido orientação. Existe um 

"gap" entre a transmissão de informações sobre os cuidados de higiene à manutenção das 

próteses dentárias e para a compreensão e mudança de hábitos e atitudes dos usuários. 
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ABSTRACT 

 In Brazil in 2050 the elderly will be a larger group than the population aged between 

40 and 59 years. With the rate of users of dental prostheses on the rise, due to the number of 

total tooth loss that increases with age, the elderly dental health has gained importance. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate the knowledge and hygiene practices 

used by dental prosthesis users through a randomized, observational, cross-sectional study. 

Through the application of a specific questionnaire were interviewed 22 prosthesis users who 

sought care in the clinic of Adult III of the Faculty of Dentistry of the Federal University 

Fluminense in the first half of 2019. The data obtained were transferred to a spreadsheet and 

treated statistically based on average and percentage of students using the Excel Program - 

Microsof Office Home / Student 2017. The majority of the participants was male (59.1%), 

over 60 years old (68.2%) and had finished elementary school (63, 6%). It was observed that 

45.5% remove their prosthesis to sleep and use a container to guard it. More than 50% of the 

patients received orientation on prosthetic care, mostly verbal and perform both oral and 

prosthetic cleaning 3 times a day using toothbrush and toothpaste. Most of the participants of 

this study, despite having good hygiene of the oral cavity and of the prosthesis, do not know 

and perform the correct way of hygiene and maintenance of the prosthesis even though they 

have received guidance. There is a gap between the transmission of information about 

hygiene care and maintenance of the prosthesis and the understanding and change of habits 

and attitudes of users of dental prostheses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Oral hygiene. Dental prostheses. 



INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, com o avanço da medicina, a expectativa de vida teve um 

aumento significativo o que acarretou em um aumento na proporção de idosos na população 

mundial. No Brasil, população acima de 60 anos aumentou em 8,1 anos de 1940 a 2017 e 

deve dobrar até o ano de 2042, atingindo 57 milhões de idosos (24,5% da população 

brasileira) segundo projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Antes 

de 2050, os idosos já serão um grupo maior do que a parcela da população com idade entre 40 

e 59 anos. Sendo assim, com a taxa de usuários de próteses dentais em ascensão, devido ao 

número de perda total de dentes que aumenta com a idade, o estado da saúde bucal do idoso 

ganhou importância⁴.  

Ainda que haja o interesse do cirurgião-dentista em manter os dentes naturais, o 

número de pacientes que perde seus dentes para cárie dentária, doença periodontal, desgaste 

dentário, traumas e tumores são consideráveis¹⁴. O tratamento varia de acordo com a 

quantidade de elementos perdidos. O mais comum para perdas completas é a prótese total e 

para perdas parciais é a prótese parcial removível.  

A partir do momento em que houver a reabilitação do paciente desdentado com a 

prótese, se inicia o acompanhamento clínico pós-operatório. Para que esse tratamento seja 

bem-sucedido em longo prazo, instruções e orientações pelo cirurgião-dentista aos pacientes 

quanto aos cuidados com as próteses dentárias se fazem necessárias. 

Além disso, a qualidade da prótese, a superfície e acabamento apropriados, relações 

oclusais adequadas, idade e tempo de uso da prótese, e qualidade da higiene são alguns fatores 

importantes que contribuem para a prevalência de lesões mucosas associadas ao seu uso, 

sendo as mais comuns: hiperplasia papilar inflamatória, estomatite protética e candidíase⁶. 

Os cuidados com próteses e tecidos mucosos em desdentados tem impacto no estado 

de saúde físico e psicológico do paciente, gerando uma qualidade de vida melhor.  Próteses 

mal higienizadas levam ao comprometimento da alimentação, redução da autoestima e a 

problemas estéticos, como manchas ou mau hálito. Regularmente, pacientes relatam que não 

receberam nenhum tipo de instrução de higienização da prótese pelo seu cirurgião-dentista. 

Na literatura encontram-se vários trabalhos que trazem informações sobre os materiais e 

métodos mecânicos e/ou químicos de higiene para próteses. 



Apesar disso, levantamentos concluem que métodos mecânicos são os mais populares 

e que apenas uma pequena parcela da população utiliza algum método químico como auxiliar 

de limpeza¹³. No entanto, a literatura relata que pacientes usuários de prótese apresentam 

dificuldade em limpar suas dentaduras, fazendo necessária uma maior atenção nos programas 

de educação em promoção de saúde bucal. Entretanto, há de se considerar que os hábitos e 

atitudes de higienização e de uma boa condição de saúde bucal podem estar relacionados a 

diversos fatores como idade, esfera socioeconômica, saúde, educação e visitas periódicas ao 

dentista.  

Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o conhecimento e à prática de higiene 

oral em pacientes que usam próteses totais e/ou parciais e buscam atendimento nas clínicas da 

Faculdade de Odontologia da UFF (FOUFF), por meio de um questionário específico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este é um estudo randomizado, observacional, transversal, que foi submetido ao 

Conselho de Ética da Faculdade de Medicina da UFF.  Os participantes desta pesquisa foram 

os pacientes atendidos na Clínica Integrada do adulto III do Curso de Graduação em 

Odontologia da UFF-Niterói.  Todos os pacientes, num total de 41, que buscaram atendimento 

nesta clínica no 1º semestre de 2019 foram consultados quanto à possibilidade de participar 

deste estudo. Vinte e dois pacientes concordaram em participar através da assinatura de um 

termo de consentimento livre e esclarecido-TCLE (ANEXO 1). Dois alunos do curso de 

graduação em Odontologia da FOUFF foram treinados durante oito horas, quatro horas em 

dupla e quatro individualmente, para fazer o papel de auditores da pesquisa. Foi elaborado um 

questionário com dados sóciodemográficos, e dados qualiquantitativos sobre hábitos e 

cuidados de higiene da prótese. 

Em dupla os alunos (auditores) antes do atendimento na clínica do Adulto III 

realizaram o questionário (ANEXO 2) de forma direta e imediata. Em hipótese alguma o 

participante da pesquisa teve acesso ao questionário ou permaneceu com o mesmo para 

devolvê-lo posteriormente ao auditor. Os dados obtidos foram transferidos para uma planilha 

e tratados estatisticamente com base em media e percentual com uso do Programa Excel – 

Microsoft Office Home/Student 2017. Após a realização do questionário os pacientes 

participaram de uma atividade que consistiu em palestra e workshop sobre cuidados de 



higiene oral e controle de placa onde os mesmos receberam um folder explicativo e escovas 

dentárias.  

 

RESULTADOS 

  Dos quarenta e um pacientes que buscaram atendimento na Clínica do Adulto III em 

2019.1, vinte e dois concordaram em responder o questionário, resultando num índice de 

53,6% de adesão a esta pesquisa. Dos 22 participantes, 13 (59,1%) eram homens, e 15 

(68,2%) tinham mais de 60 anos de idade. A maioria, 14 (63,6%) terminou o ensino 

fundamental e apenas 4,6% não tinham formação escolar (GRAFICO 1).  

 

GRÁFICO 1 – PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

No que se refere ao perfil de uso das próteses a maioria dos participantes (40,9%) as 

usa há menos de um ano e apenas (9,1%) as não removem antes de dormir. Dentre aqueles 

que removem suas próteses na hora de dormir (27,8%) as colocam em algum recipiente e 

somente 4,5% possuem um porta-prótese (GRÁFICO 2).  
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GRÁFICO 2 – PERFIL DE USO DA PRÓTESE 

No que diz respeito ao conhecimento sobre higienização e manutenção das próteses 

passado pelo dentista ao paciente, 45% relataram que não receberam nenhum tipo de 

orientação, 4,5% não souberam informar e 50,5% relataram que receberam algum tipo de 

orientação. Dentre os que receberam informações sobre cuidados com a prótese, 90,9% 

disseram que receberam apenas instruções verbais e 9,1% verbais e escritas (GRÁFICO 3). 

 

GRÁFICO 3 - CONHECIMENTO SOBRE HIGIENE E MANUTENÇÃO DA PROTESE 

 

No quesito de higienização das próteses, todos os participantes relataram que a 

realizam diariamente. Mas apenas 18% realizam mais de três vezes, 50% três vezes, 23% duas 

vezes e somente 9% uma vez ao dia (GRÁFICO 4). Dentre os materiais utilizados para isso, 
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foram citados escova dental, creme dental, pastilhas, escova específica, enxaguante bucal e 

sabonete (QUADRO 1). 

GRÁFICO 4 – HÁBITOS DE HIGIENE DA PROTESE 

 

QUADRO 1 – MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DA PRÓTESE 

 

MATERIAL USADO 
 

NÚMERO DE VEZES QUE FOI CITADO PELO PARTICIPANTE 

DA PESQUISA 

CREME DENTAL 
17 x 

ESCOVA DENTAL 
16 x 

PASTILHAS 
3 x 

ESCOVA 

ESPECÍFICA 
3 x 

ENXAGUANTE 

BUCAL 

1 x 

SABONETE 
2 x 
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Dos 22 participantes, todos disseram que realizam higiene oral diariamente, dos quais 

2% realizam mais de três vezes, 60% três vezes, 33% duas vezes e 5% uma vez ao dia 

(GRÁFICO 5). Os materiais citados foram escova dental, creme dental, fio dental, enxaguante 

bucal, escova interdental e água oxigenada (QUADRO 2). 

 

 

GRÁFICO 5 – HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 

 

QUADRO  2 – MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENE ORAL 

MATERIAL USADO 

 

NÚMERO DE VEZES QUE FOI CITADO PELO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA 

CREME DENTAL 21 x 

ESCOVA DENTAL 21 x 

FIO DENTAL 8 x 

ENXAGUANTE BUCAL 6 x 

ESCOVA 

INTERDENTAL 
1 x 

ÁGUA OXIGENADA 2 x 
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Considerando a qualidade da higiene da prótese, foi observado que 45,5% 

apresentaram boa higienização, 31,8% moderada e 22,7% fraca. Por outro lado, acerca da 

higiene oral, 50% apresentaram boa higienização, 27,3% moderada e 22,7% fraca (GRÁFICO 

6). 

GRÁFICO 6 – QUALIDADE DA HIGIENE DO PACIENTE  

 

DISCUSSÃO 

O fenômeno de crescimento da expectativa de vida da população é inevitável, e a 

saúde bucal tornou-se um fator indispensável para isso e para a melhora na sua qualidade¹².  

De acordo com levantamentos epidemiológicos nacionais, dos adolescentes entre 15 a 

19 anos, 10,3% necessitaram de próteses parciais em uma arcada e 3,4% em ambas; em 

adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorreu em 68,8% dos casos, sendo que a 

maioria (41,3%) foi relativa à prótese parcial e 1,0% de prótese total em pelo menos uma 

arcada.  Na faixa etária de 65 a 74 anos, 22,9% necessitaram de prótese total em pelo menos 

uma arcada e 15,4% de prótese total em ambas⁵. 

Os resultados desse estudo demonstraram que a maioria dos indivíduos era do sexo 

masculino (59,1%), diferentemente do resultado descrito por PERACINI et al. (2010)¹⁰ e por 

OSMARI et al (2015)⁸ em que a maioria foi do sexo feminino; entretanto, nestas literaturas, o 
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predomínio era de pessoas com mais de 60 anos coincidindo com o deste estudo; com relação 

à formação escolar a maioridade teria o ensino fundamental completo (63,6%).  

Em relação ao tempo de uso da prótese o maior percentual foi para próteses com 

menos de 1 ano. Este achado é distinto ao encontrado por NOBREGA DRM et al, a qual 

aponta que a maioria faz uso da atual prótese há mais de 5 anos. O uso prolongado e contínuo 

destas geram problemas de saúde bucal no indivíduo, pois tendem a causar lesões orais, 

podendo se agravar e ocasionar problemas sistêmicos⁷.  

Um fator relevante que pode ter influenciado nos resultados, e levaram a diferenças 

em algumas das variáveis deste estudo e de outros, é o numero de participantes da amostra. 

Por se tratar de um estudo piloto, estes resultados são parciais e ainda não representam a 

população de pacientes que buscam as clínicas de atendimento da FOUFF.  

Neste estudo todos os participantes relataram que realizam diariamente higienização 

da prótese, sendo que 18% realizam mais de três vezes, 50% três vezes e 23% duas vezes. 

Embora a frequência da limpeza não indique necessariamente eficiência, foi observado, no 

entanto, que 45,5% dos participantes apresentavam uma boa higiene da prótese, entretanto, a 

maioria dos usuários não são suficientemente informados sobre o cuidado adequado da 

prótese.  A literatura relata que o método de limpeza mais satisfatório abrange o uso de uma 

escova específica com cerdas cônicas e cilíndricas e de tamanho compatível para a limpeza da 

área interna da prótese, conjuntamente com o uso de sabão ou de outro agente não abrasivo, 

para que não cause prejuízos estéticos e funcionais que os abrasivos provocam. Além disso, 

uma higienização química com o uso de peróxidos alcalinos, que não causam danos ao metal 

nem a resina da prótese, é indicado visto que removem manchas suaves e apresentam efeito 

antibacteriano e fungicida. Ainda, o uso de hipocloritos deve ser evitado por causar corrosão 

ao metal da prótese parcial removível². 

O método de higiene utilizado por todos os pacientes deste estudo foi escovação, 

dentre os materiais utilizados para higiene, foram citadas escova dental, creme dental, 

pastilhas, escova específica, enxaguante bucal e sabonete. Evidencias científicas disponíveis 

mostram que a escovação das próteses, removíveis representa o método de limpeza mais 

comumente aplicado por usuários de próteses dentárias¹¹.  

Nossos resultados corroboram com outros estudos onde parcela significativa de 

usuários de próteses dentárias - superior a 50% - não removem suas próteses durante a noite¹. 

Levando em consideração os valores registrados para a frequência dos métodos de higiene e 



uso contínuo/noturno da prótese, podemos concluir que diretrizes de higiene devem ser 

comunicadas aos pacientes para esclarecê-los sobre as implicações locais e sistêmicas do uso 

contínuo de próteses mal higienizadas. Com base nos achados do estudo de IINUMA et al 

(2015), este comportamento de higiene bucal tem sido associado a risco 2,38 vezes superior 

de eventos graves de pneumonia em idosos vivendo em instituições comunitárias³.  

Este estudo apresentou várias limitações. Os pacientes participantes deste estudo 

foram selecionados de uma universidade. Além disso, não foi utilizado nenhum índice ou 

score para determinar a higiene dos tecidos moles das próteses dentárias. Portanto, mais 

estudos são necessários para a compreensão de como a relação dos hábitos de higiene e as 

atitudes de usuários de próteses e condições sociais são afetadas por essas variáveis. 

Entretanto é indiscutível a contribuição deste estudo para a necessidade de esclarecimento dos 

pacientes usuários de próteses por parte do cirurgião dentista, quanto aos cuidados e quanto à 

manutenção após entrega das próteses. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo piloto teve como principal limitação o tamanho da amostra, porem foi 

possível observar que: 

1. A maioria dos participantes deste estudo apesar de apresentarem uma boa higiene 

tanto da cavidade oral quanto da prótese não conhece a forma correta de higienização e 

manutenção da prótese ainda que tenham recebido orientação.  

2. Existe um "gap" entre a transmissão de informações sobre os cuidados de higiene e 

manutenção da prótese e a compreensão e mudança de hábitos e atitudes dos usuários de 

próteses dentárias. 
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Anexo 1  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 

12/12/2012) Você está sendo convidado para participar da pesquisa Conhecimento e práticas 

de higiene em pacientes portadores de próteses dentarias – estudo randomizado, 

observacional, transversal.  Você foi selecionado de maneira aleatória e sua participação não é 

obrigatória.  A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

O objetivo principal deste estudo é avaliar o conhecimento e prática de higiene oral em 

pacientes que usam próteses totais e/ou parciais e buscam atendimento nas clínicas da 

Faculdade de Odontologia da UFF. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as 

perguntas que lhe serão dirigidas por um aluno da FOUFF. As informações obtidas através 

dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados da 

pesquisa serão divulgados de forma a não possibilitar sua identificação de forma alguma. Os 

riscos relacionados com sua participação são a quebra de sigilo, ainda que involuntária e não 

intencional, que será evitada através da manipulação cuidadosa das informações.  

Este Termo foi redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o 

pesquisador, onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal e do Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP.  Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento através dos números dos telefones ou endereço de 

e-mail disponível neste Termo.  

Rio de Janeiro, _____ de _________________, _________. 

Pesquisador responsável: Telma Aguiar 

Contato com o pesquisador responsável: Endereço: Faculdade de Odontologia, clínica de 

Periodontia. 

Telefone: (21) 981812906 e-mail: telmaguiar1410@gmail.com 

 

Responsável pela aplicação do termo_____________________________________________ 

Assinatura___________________________________________________________________ 

mailto:telmaguiar1410@gmail.com


 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense.  

Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 

Telefone: +55 (21) 2629-9189 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar.  

Participante da pesquisa: 

____________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

QUESTIONÁRIO LIVRE, ESCLARECIDO E NÃO IDENTIFICADO 

 

TIPO DE PROTESE – Total (  )     Parcial removível  (  ) 

Idade – menos de 20 (  )    40 anos (  )           41-60 anos    (  )             mais de 60 anos  (  ) 

Genero – Feminino (  )             Masculino (  )               Não definido (  ) 

Escolaridade - Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio (  ) Nível Superior (  )  Nenhum (  ) 

Renda famililar - até dois salários mínimos (  ) 2-4 salários mínimos (  ) Mais de 4 salários 

mínimos (  ) 

1.Há quantos anos você usa esta prótese? Até um ano (  ) 1-3 anos (  ) 3-5 anos  (  ) Mais de 5 

anos (  )   

2.Quando recebeu a sua prótese, recebeu instruções e conselhos sobre a limpeza e cuidado da 

prótese dentária?  Sim (  )   Não (  )   

Se sim, de que forma foram dadas as instruções e conselhos? 

Apenas verbal (  )  Escrito apenas (  )  Verbal e escrita (  )  Outro (por favor, especifique) 

3. Você remove sua prótese durante a noite antes de dormir?   Sim (  )    Não  (  )   

4. Onde a sua prótese é colocada quando sai da boca?   

5. Você limpa sua prótese diariamente? Sim (  )   Não (  )   

Se sim, quantas vezes em um dia você limpa sua prótese? 

Uma vez (  )    Duas vezes (  )     Três vezes (  )    Mais de três vezes (  )     

6. Você remove sua prótese para limpá-la?  Sim (  )   Não (  )   

7. O que você usa para limpar sua prótese? (assinale quantos forem aplicados) 

Água (  ) Pasta de dentes (  ) Escova dental (  ) Comprimidos para limpeza de dentaduras ( )   

Sabonete (  )  Pasta para limpeza de dentaduras (  )  Nenhum (  )  Outro (por favor, 

especifique) 

8. Você escova seus próprios dentes naturais diariamente? Sim (  )  Não (  )   



Se sim, quantas vezes por dia você escova seus próprios dentes? 

Uma vez (  )       Duas vezes (  )        Três vezes (  )   Mais de três vezes (  )   

9.O que você usa para limpar seus dentes?  Pasta de dentes (  )   Escova dental (  )   

Fio dental (  )   Enxaguatório bucal (  )   Escovas interdentais (  )  Outro (por favor, 

especifique). 

10. Com que frequência você visita o dentista para exames de rotina? 

Uma vez a cada 6 meses (  )     Uma vez por ano  (  )   Uma vez a cada dois anos (  )  Outro 

(por favor, especifique)   Nunca (por favor, especifique a razão). 

11. Material da prótese: Cobalto Cromo (  )  Acrílico (  )   

12. Higiene bucal do paciente: Insatisfatório (  )   Moderado (  )   Bom (  )  13. Limpeza da 

prótese: Fraca (  )   Moderada (  )   Boa (  )   

 

 

 

 

 

 

 

 


