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As doenças bucais estão em constante progressão, as lesões cariosas e periodontites são 

classificadas como as mais comuns e são consideradas como um problema de saúde pública. 

Por resultarem em perdas dentárias, o edentulismo ocasiona disfunções no trato 

gastrointestinal como dificuldades na mastigação e digestão de alimentos, complicações na 

fonação e problemas estéticos que posteriormente podem evoluir para distúrbios psicológicos 

e nutricionais. Nesse sentido a prótese dentária atua como um artefato essencial, pois 

restabelece função mastigatória e consequentemente melhora a digestão dos alimentos, 

diminui os impactos negativos relacionados à saúde, estética fonação, melhorando a 

autoestima e qualidade de vida. Recentemente observam-se investimentos voltados para a 

atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde, desde a publicação da Politica Nacional de 

Saúde Bucal também conhecido como Brasil sorridente, possibilitando que grande parte da 

população tenha acesso a assistência à saúde. Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho 

foi descrever o perfil socioeconômico e o grau de satisfação com o uso de próteses dentárias 

dos pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde no município de Muritiba-Ba. Como 

objetivos específicos; descrever as características socioeconômicas dos usuários de prótese 

dentária, avaliar o grau de satisfação dos usuários de prótese dentária e verificar a associação 

entre as características socioeconômicas e o grau de satisfação dos usuários de prótese 

dentária. O presente estudo possui uma abordagem quantitativa e descritiva, os participantes 

da pesquisa estão sendo submetidos a preencher um questionário elaborado com perguntas 

objetivas relacionadas ao seu perfil socioeconômico e sua satisfação após a confecção da 

prótese dentária. Como resultados parciais a partir da aplicação de questionários estruturados 

observa-se um elevado número de usuários com baixo grau de satisfação quanto a 

funcionalidade da prótese em suas funções diárias. Quanto à qualidade, os usuários relatam 

pontos negativos quanto a aplicação morfofuncional da prótese dental. Partindo desse 

pressuposto espera-se que essa pesquisa possa subsidiar a avaliação e o planejamento dos 

serviços de prótese dentária no município a partir dos pontos que estão sendo relatados. 
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