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Custos limitam acesso
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Mais de metade  
dos inquiridos aguarda 
por dias com a carteira 
mais recheada para 
colocar uma nova prótese. 
Dois terços dos que usam 
escolheram com base
no preço 

Inquérito a 1765 portugueses

O nOssO estudO

• O estudo pretendeu conhecer a experiência de portu-
gueses que utilizam próteses dentárias, incluindo den-
taduras removíveis, coroas, pontes e implantes. Quise-
mos saber quais os profissionais envolvidos, os fatores 
que influenciaram a escolha da prótese, eventuais com-
plicações e a satisfação dos utilizadores.

• Trata-se de um estudo observacional transversal. 
Os dados foram recolhidos entre setembro e novem-
bro de 2012 através de questionário autoadministrado, 
enviado por correio a uma amostra aleatória de portu-
gueses entre os 45 e os 79 anos, estratificada por sexo, 
grupos etários quinquenais, nível educacional e regiões 
NUTS II (envio único, sem carta de insistência).

• Convidámos ainda os nossos subscritores, através de 
uma newsletter, a preencher a versão online do questio-
nário (igual à enviada pelo correio). No total, participa-
ram 1765 portugueses, 630 dos quais por via eletrónica.

Uma boca sem dentes é como 
um moinho sem mós. Aquelas 
pedras de esmalte e dentina de-
sempenham um papel crucial na 
digestão: trituram os alimentos, 
para que cheguem ao estômago 
e aos intestinos em condições de 
serem mais facilmente absorvidos. 
Se faltarem peças ao moinho, pas-
sam pedaços maiores de comida, 
que terão de ser processados mais 
abaixo, podendo causar mal-estar 
e azia. Caso a situação se mante-
nha, podem surgir gastrites, úlce-
ras e outros problemas digestivos.
Por outro lado, os dentes são 
elementos-chave na imagem de 
cada um. A sua posição determi-
na a forma do queixo, o perfil dos 
lábios e a profundidade do nariz, 
influenciando as feições. A falta de 
dentes altera a forma da cara e, em 
muitos casos, fere a autoestima e 
a autoconfiança. O espaço vazio 
tende a ser ocupado pelos dentes 
que sobram, a gengiva retrai e o 
formato da boca muda. Estas al-
terações podem ser minimizadas 
se o espaço vazio for rapidamente 
preenchido. O nosso estudo reve-
la, contudo, que 55% dos inquiri-
dos não têm meios económicos 
para substituir todos os dentes 

em falta. Já em 2011, a investiga-
ção que fizemos sobre saúde oral 
revelou que metade dos portugue-
ses não ia ao dentista tanto quan-
to necessário por falta de dinheiro 
(TESTE SAÚDE n.º 89). O mesmo 
estudo indicou uma média de sete 
dentes naturais perdidos por cada 
adulto. Na altura, apenas 40% dos 
inquiridos haviam substituído pe-
ças em falta.
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PRÓTESE ADIADA  
POR FALTA DE MEIOS 
55% dos inquiridos  
ainda não colocaram  
a prótese dentária  
de que necessitam devido  
a problemas económicos

REMOVÍVEIS  
cOM MAIS PRObLEMAS
27% dos inquiridos 
que usam próteses 
removíveis completas 
não as recomendam  
a familiares ou amigos

DOIS ANOS DE GARANTIA
Se a prótese revelar 
defeitos não imputáveis 
a mau uso nos primeiros 
dois anos, o dentista 
deve repará-los 
gratuitamente

>
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DoIs anos De garantIa

COntra defeitOs

 Preço condiciona escolha
■ Tal como em 2011, atualmente, 
grande parte dos portugueses é 
forçada a recorrer aos consultó-
rios privados para cuidar da boca, 
por falta de alternativas no Serviço 
Nacional de Saúde. Dos que con-
seguiram repor dentes e respon-
deram ao nosso inquérito, 96% 
fizeram-no em estabelecimentos 
privados. A maioria pagou a fatura 

do seu bolso; quatro em cada dez 
foram parcialmente reembolsa-
dos por uma seguradora ou pelo 
Estado; e apenas 2% receberam a 
totalidade da despesa. Em 80% dos 
casos, os inquiridos confessaram 
ter tido dificuldade em pagar os 
elevados custos das próteses.
■ Um estudo de preços que rea-
lizámos em junho de 2013, em 
Lisboa e no Porto, mostra que 
substituir um único dente custa, 
em média, entre 150 euros (placa 
removível acrílica) e 1280 euros 
(implante com coroa de porcela-
na). Uma prótese removível acríli-
ca completa ronda 730 euros. Exis-
tem poucos apoios do Estado para 
estas intervenções. Os cheques-

´ A produção e a aplicação 
de uma prótese dentária são 
abrangidas pelo chamado 
contrato de empreitada na 
modalidade da prestação de 
serviço. Nestes, os bens mó-
veis têm direito a dois anos de 
garantia contra defeitos que 
não resultem de mau uso pelo 
consumidor. 

´ O defeito deve ser comu-
nicado ao prestador do servi-
ço ou vendedor - no caso, o 
dentista -, no prazo de dois 
meses a contar da data em 
que foi detetado. Se o profis-
sional se recusar a reparar ou 

A partir de 10 
anos de uso, 
as próteses 
removíveis 

dão o 
dobro dos 

problemas 
das fixas 

-dentista oferecidos a crianças e 
jovens, doentes com VIH/sida, 
grávidas e idosos que recebem o 
complemento solidário não con-
templam próteses. O último grupo 
pode, contudo, pedir o reembolso 
de 75% do valor pago por uma 
prótese removível (até 250 euros). 
Pode  fazê-lo a cada três anos, no 
centro de saúde. A restante popu-
lação com dificuldades tem como 
alternativa os apoios da Segurança 
Social, mas o desfecho é incerto: 
depende da avaliação da situação 
económica e da verba disponível.
■ Assim, o preço das próteses surge 
naturalmente como fator determi-
nante na escolha: seis em cada dez 
inquiridos apontaram-no como 

substituir a prótese, o pacien-
te deve apresentar queixa à 
Ordem dos Médicos Dentis-
tas e pode avançar com uma 
ação no Julgado de Paz da 
área do consultório, se o valor 
da causa não ultrapassar 5 mil 
euros. Caso não seja possível 
seguir por esta via, resta-lhe 
o tribunal judicial, mais caro e 
demorado.

´ No processo, basta provar 
que a prótese funciona mal. 
Se quiser ilibar-se da respon-
sabilidade, o vendedor terá de 
demonstrar que o defeito se 
deve ao mau uso.
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PrÓteses dentÁrias

principal influenciador da decisão, 
tendo um quarto destes optado por 
soluções menos confortáveis, por 
serem mais baratas. A opinião do 
dentista e a funcionalidade da pró-
tese são outros elementos. 
■ Um quarto dos que nos respon-
deram fez a última substituição de 
dentes no ano anterior ao inqué-
rito e 55%, entre um e dez anos. 
Cerca de metade optou por uma 
dentadura parcial removível e um 
quinto colocou uma coroa. As pon-
tes foram a aposta de 15 por cento.
■ Os materiais que entram na boca 
parecem não ter grande importân-
cia: 43% dos que usam dentaduras 
removíveis e 37% dos que trans-
portam coroas não sabem de que 
são feitas, o que pode trazer dissa-
bores. Apesar de não ser frequen-
te, alguns componentes, como o 
níquel e o plástico, estão na origem 
de algumas alergias. As respostas 
dos que possuem esta informação 
apontam o acrílico como o mate-
rial mais frequente nas dentaduras 
e a porcelana, nas coroas.  
■ Feita a escolha, os inquiridos 
esperaram, em média, quatro (co-
roa) a 12 semanas (dentadura re-
movível suportada por implante) 
até terem a sua prótese na boca. 
Durante o processo, necessitam 
em regra de três a seis consultas. 
As menos exigentes nesta matéria 
são as coroas e as pontes ancora-
das em dentes naturais e as denta-
duras removíveis. Do lado oposto, 
encontram-se as próteses assentes 
em implantes.

adaptação dificíl?
■ Habituar-se aos dentes postiços 
não é difícil. A maioria dos inqui-
ridos sentiu-se completamente à 
vontade em menos de uma sema-
na após preenchimento do espaço 
desdentado. Ainda assim, 7% reve-
laram continuar a sentir descon-
forto passados, pelo menos, três 
meses. As dentaduras removíveis, 
em especial as que cobrem a tota-
lidade do maxilar, oferecem maior 
resistência: as dificuldades de 
adaptação prolongam-se por mais 

soluções para continuar a sorrir
a decisão por uma ou outra prótese depende do número de dentes a substituir,  
do estado da gengiva e do osso e, claro, da quantia que o utente está disposto a investir.  
não existe uma solução universal para todas as bocas.

Coroa em dente natural
Restauração dentária em metal, porcelana, uma mistura dos dois  
ou metal coberto de resina. Assenta na raiz de um dente natural.
tempo de vida: 10 a 12 anos, para coroas em metal e acrílico, e 15 
anos, para coberturas em porcelana
inquiridos muito satisfeitos: 57%
Preço médio: entre € 200 (sintético) e € 490 (porcelana) 

dente-pivô
Haste metálica com uma coroa acoplada. É aparafusado à raiz natural 
e desvitalizada do dente.
tempo de vida: 10 a 12 anos, para coroas em metal e acrílico,
e 15 anos, para coberturas em porcelana
inquiridos muito satisfeitos: 66%
Preço médio: € 550

Ponte
Assenta na gengiva e segura-se a dentes ou implantes adjacentes. 
Existem pontes fixas e removíveis.
tempo de vida: 10 a 12 anos, para pontes em metal ou acrílico, e 15, 
para metal e porcelana
inquiridos muito satisfeitos: 59% (fixação em implante) e 64% (fixação 
em dentes naturais)
Preço médio € 1140 (ponte fixa com um dente)

implante
Geralmente feito de titânio, funciona como raiz do dente. Só poderá 
ser aplicado em osso intacto e gengivas saudáveis. A estrutura metá-
lica é introduzida no osso através de cirurgia.
tempo de vida: pelo menos, 15 anos
inquiridos muito satisfeitos: 81% (com coroa) e 45% (com prótese 
amovível)
Preço médio: € 1280 (implante e uma coroa em porcelana)

dentadura removível
Pode substituir desde um dente até uma arcada completa. É consti- 
tuída por uma plataforma acrílica ou por uma estrutura metálica (es-
quelética) e dentes acrílicos ou de porcelana.
tempo de vida: 4 a 10 anos, para dentaduras parciais, em acrílico e 
metal, respetivamente; e 7 anos, para próteses completas
inquiridos muito satisfeitos: 46% (dentaduras parciais) e 48% (den-
taduras completas)
Preço médio: entre € 149 (um dente acrílico) e € 726 (prótese acrílica 
completa) 
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o que dizem os inquiridos

Custo

Opinião do dentista

Funcionalidade

Estética
Caráter temporário/

/definitivo da solução

razões Para esColher a Prótese

Dentadura removível  
completa

Dentadura removível parcial

Coroa (“dente-pivô”)

Ponte

Implante

Prótese Causa sofrImento

Próteses alternativas

Possíveis complicações
Dificuldades esperadas 
(dor, desconforto, etc.)

Processo de tratamento

Duração do tratamento

Resultados esperados

Estimativa de custos

Custo

Assistência pós-tratamento

Informação prestada

Disponibilidade para ouvir

Duração do tratamento

Qualidade do trabalho

Cuidado para não magoar

Num pivô

Num dente natural

Num implante

Num dente natural

Num implante

Completa

Parcial

mal InformaDos sobre o tratamento

não reComenDam a sua Prótese

InsatIsfeItos Com a atuação Do ProfIssIonal

de um trimestre (ou nunca são ul-
trapassadas) em 23% dos casos. 
■ A inflamação das gengivas, o 
mau encaixe no maxilar e as di-
ficuldades de mastigação são as 
principais queixas dos utilizadores 
de próteses. Estes problemas po-
dem dever-se a má construção ou 
a ajustes desadequados. Mais uma  
vez, são as dentaduras removíveis 
que provocam mais incómodos.
As coroas e as pontes são menos 
atreitas a complicações, mas não 
estão isentas de danos: entre 2 e 
5% dos utilizadores, consoante o 
material de suporte, indicaram 
que as mesmas se soltaram ou 
partiram. Há também relatos de 
inflamação das gengivas e dificul-
dades de mastigação.
■ Face a estes problemas que limi-
tam o dia a dia de 45% dos inquiri-
dos, metade consultou o profissio-
nal que colocou a prótese e cerca 

>

de um quinto, outro profissional. 
Os restantes limitaram-se a sofrer 
ou desistiram do dispositivo.
■ Seis em cada dez dos que res-
ponderam disseram que o pro-
fissional adaptou ou reparou a 
prótese, mas o problema só ficou 
completamente resolvido em 31% 
dos casos. Em quase um quinto 
das situações, o técnico nada fez 
e em 14% sugeriu a substituição, 
sendo esta proposta mais frequen-
te quando a prótese estava a atin-
gir o tempo de vida útil (10 anos). 
■ Em muitos casos, o conserto foi 
gratuito e, de um modo geral, a 
exigência de pagamento aumen-
tou com a idade da prótese. Ainda 
assim, 31% dos inquiridos afirma-
ram ter suportado despesas du-
rante o primeiro ano de utilização. 
Esta cobrança é abusiva, a menos 
que o dano se deva a mau uso.

Pouco informados
■ Um terço dos inquiridos não re-
cebeu informação prévia suficien-
te sobre a forma como iria decor-
rer o tratamento, a duração deste 
e os resultados esperados. As pos-
síveis complicações foram oculta-
das a 28% e três em cada dez não 
se sentiram elucidados sobre as 
possíveis alternativas. Em 13% dos 
casos falhou ainda a estimativa 
dos custos. Dos profissionais que 
forneceram a última informação, 
68% deram-na apenas oralmente. 
Porém, em 92% dos casos, o valor 
indicado coincidiu com o pago 
ou o tratamento acabou por ficar 
mais barato do que o estimado.
■ Apesar de muitos inquiridos não 
se sentirem esclarecidos, a grande 
maioria parece confiar cegamente 
no profissional: apenas 14% refe-
riram ter procurado uma segunda 
opinião sobre a prótese a colocar. 
Em um quarto destas consultas, a 
informação não coincidiu com a 
obtida inicialmente.
■ Concluído o tratamento, o pa-
ciente deveria receber indicações 
sobre os cuidados de higiene e 
utilização, mas isso nem sem-
pre acontece: 37% dos inquiridos 

72%
Dormem com a prótese 
removível completa

71%
Utilizadores de próteses 
completas vão ao 
dentista menos de uma 
vez por ano

31%
Limpam a prótese 
parcial menos de duas 
vezes por dia

13%
Usam produtos de 
limpeza desadequados 
nas placas completas

                             32%
                       26%
                 21%
  7%
5%

                     34%
            25%
  16%
14%
14%

                 29%
                28%
              26%
             25%
             25%
            24%
13%

               23%
       16%
     14%
   12%
 10%
9%
9%

          15%
 7%
6%

   10%
8%

    27%
23%

Coroa

Ponte fixa

Dentadura removível

erros quotIDIanos
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Peça orçamento
e guarde os recibos

´  Se perdeu dentes, convém substituí-los para 
manter a estrutura maxilar, a forma do rosto e 
dos lábios e garantir uma boa mastigação.

´  Discuta a solução com o seu dentista e, em 
caso de dúvida, peça opinião a outro. Pedir mais 
do que um orçamento pode originar poupança.

´  Solicite uma estimativa dos custos por escri-
to. Pergunte quantas consultas serão necessá-
rias e se o preço global das mesmas está inclu-
ído no orçamento. 

´  Guarde os recibos. Se a prótese lhe causar 
problemas, como ferimentos na boca, não se 
segurar ou partir, exija uma solução ao profis-
sional que lha colocou. Não desista até se sentir 
confortável. 

´  Siga à risca os cuidados de higiene e limpeza. 
A prótese exige tanta ou mais atenção do que os 
dentes naturais.

TeSTe SAúDe AcoNSelhA
>
declararam não ter recebido ne-
nhuma explicação a este respeito. 
Os utilizadores de dentaduras 
completas removíveis lideram o 
grupo dos queixosos.
■ A informação deficiente con-
tribui certamente para erros na 
limpeza. No caso das dentaduras 
completas, apesar de a maioria as 
limpar com a frequência recomen-
dada (no mínimo, uma vez por 
dia), 13% fazem-no com produtos 
desadequados (só água ou escova 
ou sabão, por exemplo). Além dis-
so, grande parte dos utilizadores 
de próteses removíveis usa-as de 
forma permanente, quando deve-
ria retirá-las, por exemplo, durante 
a noite, para descanso da gengiva.

satisfeitos, mas críticos 
■ A atuação dos profissionais en-
volvidos no tratamento, em geral, 
não mereceu grandes reparos dos 
inquiridos. Todavia, apenas 60% 
recomendariam o seu médico;  
e 11% afirmaram que provavel-
mente não o fariam. 
■ As próteses, no geral, também 
merecem o apreço dos inquiridos: 

mais de metade demonstrou ele-
vada satisfação com a sua e sete 
em cada dez recomendá-la-iam 
a um familiar ou amigo. As coro-
as suportadas por dentes naturais 
ou implantes são as mais aprecia-
das (80% estão muito satisfeitos) 
e também as que reúnem mais 
intenções de recomendação. 
Do lado oposto, encontram-se as 
dentaduras removíveis, com me-
nos de metade dos utilizadores a 
manifestarem satisfação elevada.
■ O custo do tratamento angaria a 
maior percentagem de insatisfei-
tos em todos os tipos de prótese. 
Nas dentaduras removíveis, desta-
ca-se ainda a baixa apreciação da 
funcionalidade, atribuída por 22% 
dos utilizadores.
■ Em geral, as dentaduras removí-
veis apresentam mais problemas 
do que as fixas e, como tal, são 
menos apreciadas. No entanto, 
são mais baratas e podem ser apli-
cadas sem nenhuma intervenção 
no maxilar ou nos dentes naturais 
que sobram. Usar uma prótese, 
seja de que tipo for, é preferível a 
manter o espaço vazio.

Como CuIDar De uma Prótese

Higiene diÁria

Retire a dentadura à noite  
para descanso das gengivas

as próteses fixas exigem um tratamento idêntico aos dentes naturais. Já as removíveis 
pedem atenção especial.

´ As próteses facilitam a acumulação de 
alimentos entre si e os dentes naturais e di-
ficultam a higiene destes. Por isso, é funda-
mental escovar os dentes, no mínimo, duas 
vezes por dia, com especial rigor à noite, 
antes de deitar. Limpe também os espaços 
interdentários com fio dental. 

´ Se tem uma dentadura removível par-
cial, lave-a duas vezes por dia com uma pas-
ta específica (completas devem ser lavadas, 
pelo menos, à noite). Não use os dentífricos 
dos dentes naturais: são demasiado abrasi-
vos, pelo que podem danificar os materiais 
e reduzir o tempo de vida da prótese. Limpe 

com produtos específicos uma vez por 
semana.

´ Não use colas para fixar ou reparar 
a dentadura, nem dobre ou incline os 
respetivos apoios. Se sentir que a pró-
tese precisa de ser ajustada, consulte 
o dentista.

´ As próteses fixas, como as coroas, 
as pontes e os dentes-pivô, devem ser 
tratadas como dentes naturais. 

´ Consulte o dentista, no mínimo,  
uma vez por ano.


