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Objetivo: Conscientizar o paciente para o atendimento nas 

clínicas dos cursos de Implantodontia da FOUFF, buscando a 

melhoria do atendimento clínico e a otimização do ensino. 

Método: Foram ministradas palestras previamente à entrada 

dos pacientes na clínica, realizado um levantamento do grau de 

conhecimento que os pacientes possuíam antes das palestras 

e feita uma pesquisa por amostragem com os pacientes que se 

apresentaram para o atendimento, procurando conhecer a 

importância destas palestras na opinião dos mesmos. 

Resultados: Das 721 pessoas que assistiram as palestras 

(33%) habilitaram-se para o atendimento na clínica. 

Conclusão: As palestras informativas ministradas previamente 

ao atendimento clínico inicial conscientizam os pacientes a 

respeito do tratamento com implantes e colaboram 

sobremaneira para a otimização do atendimento e 

conseqüentemente do ensino prático da Implantodontia.

Objective: The patients' awareness about the attendance in 

the clinics of the FOUFF Implatology course, to pursue the 

betterment of the initial clinical attendance and the progress of 

previous education. Method: Preceding lectures has been 

given previously the entrance of the patients in the clinic. A 

survey about their knowledge before the lectures, and another 

one with the patients that had presented themselves for the 

attendance were affected, intending to know the importance of 

these lectures in the opinion of the patients. Results: Among 

721 people who had assisted the previous lectures, 239 (33%) 

were qualified to be attentive in the clinic. Conclusion: The 

previous lectures given before the initial clinical attendance had 

done the patients to be aware of the treatment with implants and 

it collaborates excessively for the improvement of the 

attendance and, consequently, also the practical education of 

the Implantology.



A reabilitação do aparelho mastigatório com o 

auxíl io de implantes intra-ósseos de titânio 

desempenhando as funções de raízes dentárias, sobre 

as quais são colocadas as próteses, vem ganhando 

credibilidade a partir dos trabalhos publicados pelo 

professor Per Ingvar Branemark nos anos 70 do século 

passado. Vários fatores são listados para comprovação 

do sucesso dos implantes dentários, sendo que mais 

recentemente, a preocupação com a informação ao 

paciente, a expectativa e grau de satisfação com o 

resultado do tratamento vem ganhando destaque na 

literatura mundial (CAMPOS Jr; PASSANEZI, 1996; 

ZARB; ALBREKTSSON, 1998).

Nos aspectos que envolvem a seleção do 

paciente, Schinnitman (1990) colocou em seu estudo 

que somente quando os pacientes são informados a 

respeito das propostas de tratamento se tornam bons 

candidatos para a implantodontia, uma vez que os 

mesmos devem ter conhecimento dos benefícios 

esperados, métodos alternativos de tratamento e de 

como será realizado.

El Askary e Meffert (2000) relatam em sua 

pesquisa, a necessidade da informação aos pacientes 

através de recursos educacionais, ou seja, projeção de 

s l i d e s ,  r a d i o g r a f i a s ,  m o d e l o s  e  i m a g e n s  

computadorizadas como uma maneira educativa de 

proporcionar ao paciente os conhecimentos a respeito do 

tratamento, atuando desta forma sobre a expectativa do 

que será realizado.

Estudo representativo de marketing em 

implantodontia na população austríaca, realizado por 

Tepper et al. (2003) concluiu que estratégias futuras 

devem ser orientadas no sentido de informar aos 

pacientes a respeito do tratamento com implantes e que 

instituições qualificadas de ensino poderiam contribuir 

mais para melhorar as informações discrepantes das 

pessoas que procuram por este tipo de atendimento. 

Strietzel (2003) ressalta que, especificamente 

devido ao caráter eletivo da reabilitação protética 

implanto-suportada, é necessário informar ao paciente 

de forma ideal, dando atenção às alternativas para 

tratamento e permitindo ao paciente considerá-las, quer 

para obter consentimento informado ou que o paciente 

decida pelo tratamento protético convencional. A 

necessidade de que o paciente seja um parceiro 

colaborador consciente é colocada como um dos fatores 

fundamentais para o sucesso do tratamento com 

implantes, devido principalmente, ao seu caráter 

multidisciplinar. Finaliza o autor que “o desejo do 

paciente de cooperar e o efetivo consentimento 

informado para o tratamento planejado, que consiste no 

conhecimento e entendimento do tratamento necessário, 

suas possibilidades e limites, as possíveis complicações 

e riscos envolvidos, custos e alternativas, formam uma 

base importante para o sucesso do tratamento e exigem 

boa comunicação entre o dentista e o paciente”.

Telles et al. (2004) manifestam suas 

preocupações com o que deve ser explicado ao paciente 

que receberá implantes osseointegráveis, destacando 

que a comunicação é um fator-chave no sucesso de 

qualquer relacionamento entre pessoas, principalmente 

em se tratando da relação paciente-profissional. 

Enfatizam que, o paciente tenha, antes do tratamento, 

uma boa compreensão de todos os processos 

envolvidos em uma reabilitação com implantes 

osseointegráveis, explicitando os que consideram de 

maior interesse para os pacientes.      

A grande maioria dos pacientes (cerca de 65%) 

que procurava o tratamento com implantes 

odontológicos nas clínicas dos cursos de implantodontia 

da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense (FOUFF), não iniciava o tratamento com 

implantes por diversos motivos. Na ocasião da 1ª 

consulta, ficava evidenciado o desconhecimento a 

respeito da implantoterapia e as alternativas protéticas 

convencionais possíveis de serem realizadas. Este fato 

causava embaraços para o atendimento e para o ensino 

da especialidade, devido ao tempo que era despendido 

na abordagem ao paciente, sem que este seguisse o 

tratamento.

O presente estudo objetivou a conscientização 

do paciente para o atendimento nas clínicas dos cursos 

de implantodontia da (FOUFF), na expectativa de 

melhorar o atendimento clínico. Foi objetivo, também, 

pesquisar o grau de conhecimento dos pacientes a 

respeito dos implantes odontológicos, a origem deste 

conhecimento e a importância atribuída às palestras 

pelos pacientes. 

Foram ministradas palestras periódicas, nos 

anos de 2003 e 2004, para as pessoas que procuraram o 

atendimento nas clínicas dos cursos de implantodontia 

da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense, totalizando uma amostragem de 721 

pessoas. Nestas palestras foram abordados temas 

referentes aos tratamentos alternativos com próteses 

convencionais e informações a respeito do tratamento 

odontológico, utilizando-se implantes de titânio intra-

ósseo com o objetivo de reter e/ou suportar próteses. As 

etapas deste tratamento, desde a preparação do 

paciente, passando pelo enceramento diagnóstico, 

confecção do guia cirúrgico, as fases da cirurgia de 

colocação do implante e de reabertura, bem como a 

144
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 6, n. 2, p. 143-147, mai./ago. 2006ã

PINHEIRO et al. - Conscientização e Análise do Grau de Conhecimento do Paciente Sobre o Tratamento com Implantes



moldagem para a seleção dos componentes 

intermediários até a confecção da prótese definitiva 

foram mostradas para os pacientes. Diversos tipos de 

próteses sobre implantes foram exibidos, desde a 

unitária até a total, quer seja removível ou fixa. As 

vantagens e desvantagens dos implantes também foram 

apresentadas, juntamente com os fatores de risco, e as 

contra-indicações. Após as palestras, todas as perguntas 

feitas pelas pessoas presentes foram respondidas pelo 

palestrante.

Antes de cada palestra foram distribuídos 

questionários com perguntas para avaliar o grau de 

conhecimento sobre implantes odontológicos e sobre as 

origens das informações recebidas. Antes de responder 

ao questionário, os pacientes tomaram conhecimento do 

termo de consentimento livre e esclarecido, assinando-o 

e devolvendo junto com o questionário respondido. O 

termo de conhecimento é parte integrante do projeto 

aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, sob o número 017/04.

Após a palestra, todos os pacientes foram 

orientados a fazer e a entregar as radiografias 

panorâmicas e periapicais na secretaria do curso, 

habilitando-se desta forma, ao atendimento clínico 

inicial. Foi feito o levantamento da diferença entre o 

número de pessoas que assistiram às palestras e as que 

entregaram o material. Dos pacientes que foram 

chamados para a consulta clínica inicial, 100 (cem) foram 

solicitados a atribuir um grau de avaliação à palestra, que 

variava de 0 (zero) a 10 (dez). Foi elaborado um termo de 

consentimento informado contendo os aspectos 

abordados nas palestras, para ser lido e assinado antes 

do início do atendimento clínico.

Das 721 pessoas interessadas no tratamento 

com implantes odontológicos que assistiram às palestras 

informativas previamente ao atendimento clínico, 239 

(33%) pessoas entregaram as radiografias na secretaria 

dos cursos de implantodontia, habilitando-se desta 

forma ao atendimento.

Ao serem perguntados sobre o conhecimento a 

respeito do que vem a ser a colocação de um implante 

odontológico, 473 (66%) pessoas afirmaram ser a 

colocação de um pino de metal no osso e de uma coroa 

dentária sobre o pino. Cento e sete (15%) acharam a 

colocação de um dente no lugar do elemento dentário 

perdido, 23 (3%) responderam que seria uma coroa 

dentária com um pino dentro da raiz existente e 118 

(16%) disseram não saber a resposta correta (Figura 1). 

A respeito das fontes de informações sobre 

implantes, 252 pessoas (35%) afirmaram que as 

informações recebidas foram através do contato com 

outras que já fizeram o tratamento, 183 (25%) indicaram 

o seu dentista como fonte de informação, sendo que o 

mesmo não utiliza o tratamento com implantes em seu 

consultório. A imprensa falada, escrita e televisada foi a 

opção escolhida por 171 pessoas (24%), 56 (8%), 

deixaram claro que tomaram conhecimento sobre 

implantes através de outras fontes, e 59 (8%) preferiram 

não responder a pergunta (Figura 2).

Com relação à conscientização obtida a respeito 

do tratamento com implantes e a sua disposição em 

querer o atendimento, solicitou-se que uma nota de zero 

a dez fosse atribuída à importância da palestra, obtendo-

se como média a nota 9,23 (nove vírgula vinte e três).
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Figura 1. Porcentagens referentes ao conhecimento a 
respeito do implante.

Figura 2. Respostas à pergunta sobre a fonte de 
informação a respeito do implante.



Até o início da realização deste trabalho, a 

maioria dos pacientes que não iniciava o tratamento nas 

clínicas da FOUFF, deixava bem evidenciada a falta de 

conhecimento sobre a implantoterapia, sobre o 

tratamento alternativo com próteses convencionais, bem 

como a forma de ressarcimento dos custos. As 

informações eram prestadas no momento do 

atendimento, pelos alunos do curso, na medida em que 

os pacientes questionavam os procedimentos que 

seriam realizados. Não havia o termo de consentimento 

informado, o que dava margem a reclamações 

constantes na secretaria do curso.

Estes fatos, portanto, justificariam por si só a 

realização das palestras informativas prévias ao 

atendimento clínico inicial, o que ocasionou uma 

melhoria na rotina do atendimento clínico, visto que após 

assistirem às palestras, os pacientes puderam refletir 

melhor sobre o que estavam querendo para si em termos 

de tratamento odontológico. As pessoas conscientizadas 

puderam então escolher ou não o tratamento com 

implantes, comparecendo ao atendimento inicial 

somente aqueles que estavam certos do que desejavam, 

assinando então, o termo de consentimento informado. 

Foi notada uma mudança, para melhor, na rotina do 

atendimento e no ensino da especialidade, visto que os 

pacientes se encontravam perfeitamente informados e 

conscientizados para o tratamento, evitando-se desta 

forma os esclarecimentos a cada um deles.

A conduta aplicada atualmente na FOUFF com 

relação à informação e conscientização dos candidatos 

ao tratamento com implantes odontológicos encontra 

amparo nas citações de Telles et al. (2004), referente ao 

planejamento do atendimento, em que os autores 

afirmam que “é fundamental que o paciente tenha antes 

do tratamento, uma boa compreensão de todos os 

processos envolvidos em uma reabilitação com 

implantes osseointegráveis.”

A aceitação das informações prestadas nas 

palestras, bem como a sua relevância, ficaram 

evidenciadas com a média 9,23 (nove vírgula vinte e três) 

obtida por ocasião da pesquisa realizada com os 

pacientes que foram atendidos nas clínicas. 

Com relação ao grau de conhecimento sobre o 

tratamento com implantes que as pessoas possuíam 

antes de assistirem às palestras, podemos afirmar que, 

em vista dos resultados encontrados, a maioria se 

encontrava razoavelmente informada do que seria um 

implante odontológico, mas desconhecia os 

procedimentos que envolvem o tratamento, bem como 

os fatores de sucesso da implantoterapia. As palestras, 

com seu conteúdo informativo, serviram para orientar e 

conscientizar as pessoas, conforme trabalho de Tepper 

et al. (2003), que em sua conclusão citam que 

estratégias deveriam ser adotadas pelas instituições 

qualificadas de ensino neste sentido.

A origem das informações que as pessoas 

tinham a respeito dos implantes mostrou ser muito 

diversificada, ficando evidenciado, no entanto, que uma 

discreta maioria tomou conhecimento através do contato 

com outras pessoas que já haviam se submetido ao 

tratamento. 

A conscientização obtida com as palestras 

proporcionou a possibilidade da criação de um termo de 

consentimento informado, que é lido e assinado pelo 

paciente já na consulta pré-clínica, criando-se desta 

forma, uma parceria para o sucesso do tratamento. Este 

procedimento é recomendado por Strietzel (2003), que 

afirma acreditar que é necessário informar ao paciente 

de forma ideal, dando atenção às alternativas para o 

tratamento e permitindo a ele considerá-las. A 

necessidade de que o paciente seja um parceiro 

colaborador consciente é apontada pelo autor como um 

dos fatores fundamentais para o sucesso do tratamento.

Fica evidente, também, que o termo de 

consentimento informado é um documento necessário 

ao prontuário do paciente, resguardando desta forma, as 

responsabilidades das informações a respeito dos 

procedimentos clínicos realizados. 
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