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Perspectiva do paciente e aspectos clínicos das reabilitações com
implantes em mandíbulas edêntulas:
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Introdução: O sucesso das reabilitações do tipo prótese fixa e overdenture em mandíbulas edêntulas deve levar
em consideração não somente aspectos clínicos, mas também a percepção do paciente. Uma vez que, a escolha do
tratamento dos pacientes pode não estar de acordo com o protocolo planejado por cirurgiões- dentistas. Objetivos:
O objetivo deste estudo foi comparar os desfechos subjetivos e variáveis clínicas de pacientes edêntulos reabilitados
com próteses mandibulares do tipo fixa e overdenture sobre implantes. Material e método ou Conduta Clínica:
Nove bases de dados foram utilizadas para a busca de ensaios clínicos. O risco de viés foi avaliado utilizando
duas ferramentas da Cochrane (RoB 2 e ROBINS-I). Os estudos incluídos foram avaliados qualitativamente e
por meta-análises. Resultados: Na avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal, para os domínios
de limitação funcional, incapacidade física e dor física, as próteses fixas apresentaram maior qualidade de vida
(P<0.01) quando comparadas com overdentures. Próteses fixas também apresentaram maior satisfação (P<0.01)
nos domínios de conforto, facilidade em mastigar, retenção e estabilidade. Melhores parâmetros foram encontrados
para as próteses fixas nas avaliações gerais da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal e satisfação (P=0.01).
Apenas para a facilidade de limpeza overdentures obtiveram maior satisfação (P<0.001). Parâmetros clínicos de
taxa de sobrevivência, profundidade de sondagem e perda óssea marginal não diferiram estatisticamente entre os
grupos (P>0.05). Conclusão: Próteses fixas mandibulares demonstram ser um tratamento bem aceito conforme a
perspectiva de saúde bucal dos pacientes. Entretanto, overdentures mandibulares não são menos eficientes do que
as próteses fixas conforme os parâmetros clínicos.
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