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RESUMO 

 

A perda dentária é uma realidade encontrada com grande frequência na 

população brasileira, fazendo com que a necessidade de tratamento protético-

reabilitador também seja alta, em especial entre os indivíduos acima de 60 anos. 

Essas perdas, somadas à grande demanda por reabilitação protética e ao uso de 

próteses dentais, resultam em uma população com necessidades e características 

específicas que requer uma atenção diferenciada na prática da clínica odontológica, 

os usuários de próteses dentais. 

Os objetivos deste trabalho foram realizar uma revisão de literatura e 

desenvolver um manual sobre os cuidados com as próteses dentais removíveis e seus 

usuários, voltado a alunos e profissionais de Odontologia sobre os principais aspectos 

que circundam a realidade dos usuários de próteses dentais, que necessitam de um 

olhar, manejo e cuidado diferenciados. 

Para tal, foi feita uma busca nas plataformas de pesquisa científica Pubmed, 

Scielo e Portal Capes  com as palavras-chave: arcada edêntula; arcada parcialmente 

edêntula; boca edêntula; candidíase bucal; ciências da nutrição; envelhecimento; 

epidemiologia; estomatite; estomatite sob prótese; higiene; higiene bucal; idoso; 

inflamação; laboratórios; mucosa bucal; papiloma; perda de dente; prótese dentária; 

prótese parcial removível; prótese total; qualidade de vida; queilite; sistema único de 

saúde; terapêutica; úlcera; úlceras orais; uso excessivo de medicamentos prescritos; 

candidiasis, oral; cheilitis; denture, complete; dental, prosthesis; hygiene; hyperplasia; 

inflammation; mouth, edentulous; mouth mucosa; oral hygiene; oral ulcer; papilloma; 

quality of life; queilite; removable partial denture; stomatitis; stomatitis, denture; 

therapeutics; tooth loss; ulcer. Os artigos selecionados foram lidos e seus pontos 

abordados e resumidos no presente trabalho. A partir da revisão de literatura, foi 

elaborada um manual que teve por objetivo orientar de forma didática sobre os 

principais aspectos que circundam a realidade dos usuários de próteses removíveis. 

Esse manual será divulgado em plataforma digital através de formato e-book e teve 

como temáticas abordadas: as perdas dentárias na população brasileira, os aspectos 

odontológicos e nutricionais e de qualidade de vida dos usuários de próteses, os tipos 

de próteses dentais removíveis, as principais lesões bucais encontradas em usuários 

de próteses e a higienização da cavidade oral, das próteses e os cuidados básicos 

para manutenção e preservação dos dispositivos protéticos. Além disso, também foi 



 

realizada uma busca por cartilhas e manuais semelhantes publicados na literatura 

sobre usuários de próteses dentais e seus cuidados. Na busca por materiais 

semelhantes na plataforma Google, encontraram-se 767 arquivos. Aqueles que 

demonstraram maior relevância e pertinência ao tema proposto, delimitaram-se a 

assuntos de protocolos técnicos de confecção e planejamento de próteses dentais, 

biossegurança de materiais, cuidados em saúde oral, lesões bucais relacionadas ao 

uso de próteses e métodos de higienização da cavidade oral e/ou das próteses. Todos 

os arquivos encontrados disponibilizaram os assuntos de maneira fragmentada e a 

maioria ofereceu informações rápidas e concisas, com pouco embasamento teórico. 

A busca realizada na plataforma Amazon resultou em arquivos que se delimitaram a 

fundamentos de confecção de próteses dentais, a manuais de laboratório protéticos, 

manuais de confecção de próteses dentais, biossegurança em Odontologia, e 

manuais de fases clínicas e de procedimentos odontológicos. Apenas um manual 

apresentou-se parcialmente semelhante a uma das temáticas propostas pela presente 

revisão, o qual abordou as questões de práticas de higiene e cuidados de próteses 

dentais fixas e removíveis. 

Na revisão realizada, verificou-se que grande parcela dos usuários de próteses 

dentais utiliza próteses mal adaptadas, inadequadas quanto à sua função e estética e 

com má higienização, o que pode resultar em diversos problemas como alterações da 

saúde da mucosa oral, desenvolvimento de patologias, perda da performance 

mastigatória, adoção de uma dieta pobre em nutrientes, diminuição da estética, 

dificuldades de convívio social e perda de autoestima. Assim, é necessário que o 

cirurgião-dentista conheça a realidade dos usuários de próteses e tenha um olhar 

atento às questões e cuidados mais importantes que envolvem essa população para 

que haja a abordagem e a intervenção necessárias no processo de prevenção, 

tratamento e reabilitação em indivíduos que necessitam ou utilizam próteses dentais 

removíveis. 

 

Palavras-chave: Perda de dente. Prótese parcial removível. Prótese total. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Tooth loss is a reality of the Brazilian population, making the need for prosthetic-

rehabilitation treatment high, especially among individuals over 60 years old. These 

losses, added to the need for prosthetic rehabilitation, as well as the use of dental 

prostheses, result in a population with specific needs and characteristics, which 

requires different care and management in the practice of dental healthcare.  

In this perspective, the present study aimed to execute a narrative review and 

to develop a manual about the care with removable dental prosthesis and its users, 

focused on the reality of the removable dental prosthesis users that have a need for a 

differentiated care. This manual has as a target public the dentistry professionals and 

students. 

 Therefore, a search was executed on the scientific research platforms Pubmed, 

Scielo and Portal Capes with the keywords: arcada edêntula; arcada parcialmente 

edêntula; boca edêntula; candidíase bucal; ciências da nutrição; envelhecimento; 

epidemiologia; estomatite; estomatite sob prótese; higiene; higiene bucal; idoso; 

inflamação; laboratórios; mucosa bucal; papiloma; perda de dente; prótese dentária; 

prótese parcial removível; prótese total; qualidade de vida; queilite; sistema único de 

saúde; terapêutica; úlcera; úlceras orais; uso excessivo de medicamentos prescritos; 

candidiasis, oral; cheilitis; denture, complete; dental, prosthesis; hygiene; hyperplasia; 

inflammation; mouth, edentulous; mouth mucosa; oral hygiene; oral ulcer; papilloma; 

quality of life; queilite; removable partial denture; stomatitis; stomatitis, denture; 

therapeutics; tooth loss; ulcer. The selected articles were read, and their points 

summarized in the present work. Based on the studies carried out, a manual was 

executed with the objective of teaching students and dental professionals, in a didactic 

way, the main aspects surrounding the reality of the edentulous population and users 

of removable prostheses. This manual will be published on a digital platform as an e-

book format, in which its themes are about: tooth loss in the Brazilian population; the 

nutritional, the dental aspects and the quality of life of removable dental prosthesis 

users; the types of removable oral prosthesis; the main oral lesions found in dental 

prosthesis users and the hygiene of the oral cavity, prostheses and basic care for 

maintenance and preservation of prosthetic devices. In addition, a search for similar 

manuals published in the literature about dental prosthesis users and their care was 

executed. In the search for similar materials on Google platform, 767 files were found, 



 

in which those that demonstrated greater relevance to the proposed theme were 

limited to subjects of technical protocols for making and planning dental prosthesis, 

biosecurity of materials, care in oral health, oral lesions related to the use of prosthesis 

and methods of cleaning the oral cavity and/or prosthesis. All the files found presented 

the subjects in a fragmented way and most of them offer quick information, with lack 

of theorical basis. The search executed on the Amazon platform resulted in files that 

were limited to fundamentals of making dental prosthesis, biosafety in Dentistry and 

manuals about clinical and dental procedures. Only one manual was partially similar 

to part of the themes proposed in this review, addressing the issues of hygiene 

practices and care of fixed and removable dental prosthesis. 

  A large portion of this population uses poorly adapted prosthesis, inadequate 

in function, aesthetics and with poor hygiene, which can result in several problems 

such as changes in the health of the oral mucosa, pathologies development, loss of 

masticatory performance, adoption of a diet poor in nutrients, decreased aesthetics, 

difficulties in social interaction and loss of self-esteem. Thus, it is necessary for the 

dental surgeon to know the reality of prosthesis users. Besides, the dentistry 

professional must have a watchful eye on the most important issues and care involving 

this population for having the necessary intervention in the prevention, treatment and 

rehabilitation process in individuals who need or use removable dental prostheses. 

 

Keywords: Complete denture. Removable partial denture. Tooth loss. 
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1. INTRODUÇÃO       

 

Enquanto os países desenvolvidos apresentam um declínio de perdas 

dentárias nos últimos anos, a população dos países latino-americanos, incluindo a 

brasileira, registra crescente prevalência de perdas dentárias1,2,3,4. Essas perdas são, 

principalmente, reflexo do acúmulo, ao longo da vida, de abordagens odontológicas 

para as doenças orais mais prevalentes, como a cárie dentária e a doença periodontal, 

para as quais o tratamento geralmente envolve a remoção de tecidos dentais sadios 

ou do próprio elemento dental4. Em muitos países latino-americanos, a maioria dos 

tratamentos escolhidos para essas doenças orais e a dor de origem dental ainda é a 

extração dentária4.  

A perda de dentes é mais prevalente na população idosa, apesar de não ser 

um processo exclusivo desta faixa etária. Segundo o levantamento nacional de saúde 

bucal (SB Brasil 2010), a média observada do índice CPOD (cariados, perdidos e 

obturados por dente) para indivíduos do grupo etário de 35 a 44 anos é de 16,75 

dentes, com predomínio do componente “perdido”, que compõe 44,7% deste índice5. 

Já para a faixa etária de 65 a 74 anos, o índice CPOD é maior, de 27,53 dentes, e 

com maior valor do componente “perdido”, que compõe 91,9% deste índice5. A 

possível relação entre o edentulismo e as comorbidades sistêmicas, tais como 

desnutrição, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, artrite reumatoide, 

comprometimento cognitivo (Alzheimer, demência), doenças pulmonares (incluindo 

asma e doença pulmonar obstrutiva crônica), câncer e até mortalidade, tem sido 

relatada desde 20096. As perdas dentárias e a saúde oral comprometida dos idosos 

têm impactos negativos na qualidade de vida, com implicações sociais e 

psicológicas7,8,9.  

A qualidade de vida dos idosos é dependente de muitos fatores incluindo a 

nutrição e a apreciação de alimentos, os quais necessitam da boa saúde oral e da 

mastigação adequada9,10. No entanto, o edentulismo parcial ou total compromete a 

eficiência mastigatória, trazendo mudanças nos hábitos de alimentação para se 

adaptar e conviver com a situação, tais como o cozimento excessivo de alimentos, a 

restrição e a escolha de alimentos que não suprem os nutrientes necessários para 

uma dieta saudável11. Idosos edêntulos possuem preferência por alimentos macios, 

devido à facilidade de mastigação, o que torna comum uma dieta com mais 

carboidratos e menos nutrientes12. O consumo de frutas, vegetais e fibras também são 
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menos evidenciados na população que utiliza próteses removíveis em relação aos 

indivíduos dentados13.  

Nesse contexto, a melhora na eficiência mastigatória é essencial e conseguida 

pela reposição dos dentes e das estruturas orais perdidas por meio de próteses 

dentais14. Além da alta prevalência de perdas dentárias na América Latina, também é 

grande a quantidade de idosos que usam próteses ou que têm a necessidade de 

reabilitações orais complexas4,9. Em idosos de São Paulo, 94,5% possuem 

necessidades dentais não atendidas e 82,4% reportaram ter próteses removíveis 

totais ou parciais, contra 70,1% de uso de próteses nas outras cidades da América 

Latina abordadas no estudo15. A prótese total e a prótese parcial removível são as 

mais frequentes na população brasileira5. No Brasil, 32,8% da população entre 35 a 

44 anos usam prótese superior e 10,1% utilizam prótese inferior, sejam elas prótese 

total, parcial removível ou fixa5.  A prótese encontrada com maior frequência para esse 

grupo etário é a prótese parcial removível, com prevalência de 16% na arcada superior 

e 5,3% na arcada inferior5. Já na faixa etária de 65 a 74 anos, 76,5% dos indivíduos 

utilizam prótese superior e 59,9% utilizam prótese inferior, sejam elas prótese total, 

parcial removível ou fixa5. A prótese encontrada com maior frequência é a prótese 

total, com incidência de 63,1% na arcada superior e 37,5% na arcada inferior5. 

Os usuários de próteses removíveis apresentam diferentes condições que 

merecem a atenção e o cuidado do cirurgião-dentista, tais como lesões orais, 

estomatite protética, hipossalivação ou xerostomia, que implicam negativamente no 

conforto de uso das próteses16. Os fatores de risco envolvidos nestes processos são 

a má adaptação ou a falta de estabilidade protética, o uso das próteses durante o 

período do sono, as alterações na salivação, e a higienização deficiente17.  Idosos 

tendem a fazer uso de maior número de medicações de forma crônica, sendo boa 

parte associadas ao desenvolvimento de xerostomia e de hipofunção das glândulas 

salivares que compõem um fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

bucais12,18. Além disso, o uso de escova e do fio dental representam um desafio para 

os usuários de próteses que apresentam capacidade motora comprometida ou 

habilidade manual reduzida, fazendo com que a higienização das próteses e dos 

dentes remanescentes seja deficiente19-24.  

Portanto, os usuários de próteses dentais removíveis, que, em sua maioria 

são idosos, são em número crescente e precisam de um cuidado especial. É 

responsabilidade do cirurgião-dentista estar atento às condições da prótese dental, à 
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sua utilização, e à observação de presença de lesões na cavidade oral para a correta 

orientação e abordagem na prevenção, promoção e reabilitação desta população. É 

necessário que o cirurgião-dentista avalie a higiene oral e da prótese, e que, portanto, 

instrua os pacientes através da adoção de protocolos de higienização. É escasso na 

literatura odontológica um material que reúna de maneira abrangente os aspectos dos 

usuários de próteses e do cuidado com as próteses removíveis. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho foram realizar uma revisão de literatura e 

desenvolver um manual sobre os cuidados com as próteses dentais removíveis e seus 

usuários, voltado a alunos e profissionais de Odontologia sobre os principais aspectos 

que circundam a realidade dos usuários de próteses dentais, que necessitam de um 

olhar, manejo e cuidado diferenciados. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 REVISÃO NARRATIVA 

   

A primeira parte do presente trabalho incluiu uma revisão narrativa sobre as 

temáticas desejadas sobre os principais aspectos que circundam a realidade dos 

usuários de próteses dentais e os cuidados a serem aplicados no uso das próteses 

removíveis, tais como:  a visão epidemiológica das perdas dentárias e do uso de 

próteses dentais, as características dos usuários de próteses dentais, a qualidade de 

vida, a mastigação e a nutrição da população edêntula que necessita ou utiliza 

próteses dentais, os tipos de próteses dentais, as lesões associadas com uso de 

próteses e orientações de utilização, cuidados e higienização de próteses dentais 

removíveis.  

O período do levantamento dos estudos na literatura teve duração de 35 dias, 

sendo incluídos livros e artigos científicos nas línguas inglesa e portuguesa de 1948 a 

2020, por meio de buscas nas plataformas Scielo, Pubmed e Portal CAPES. A busca 

foi realizada com o uso das seguintes palavras-chave: arcada edêntula; arcada 

parcialmente edêntula; boca edêntula; candidíase bucal; ciências da nutrição; 

envelhecimento; epidemiologia; estomatite; estomatite sob prótese; higiene; higiene 

bucal; idoso; inflamação; laboratórios; mucosa bucal; papiloma; perda de dente; 

prótese dentária; prótese parcial removível; prótese total; qualidade de vida; queilite; 

sistema único de saúde; terapêutica; úlcera; úlceras orais; uso excessivo de 

medicamentos prescritos; candidiasis, oral; cheilitis; denture, complete; dental, 

prosthesis; hygiene; hyperplasia; inflammation; mouth, edentulous; mouth mucosa; 

oral hygiene; oral ulcer; papilloma; quality of life; queilite; removable partial denture; 

stomatitis; stomatitis, denture; therapeutics; tooth loss; ulcer. Após a coleta dos títulos 

e resumos dos artigos científicos, houve uma primeira seleção das referências que 

melhor se encaixavam nas temáticas desejadas, excluindo relatos de casos clínicos, 

artigos sem texto completo disponível, e dando preferência às revisões sistemáticas 

e meta-análises e aos estudos clínicos randomizados. Os resumos foram lidos e uma 

nova seleção foi realizada para a leitura dos textos completos. Os textos completos 

selecionados foram lidos e analisados em sua íntegra pelo autor do presente trabalho, 

buscando as informações nas temáticas desejadas para serem referenciadas na 

presente revisão de literatura. 
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3.2. BUSCA DE MANUAIS SIMILARES EXISTENTES NO MERCADO 

 

   A segunda parte do trabalho incluiu uma busca de cartilhas e manuais 

semelhantes à temática proposta nesta revisão publicadas em meios digitais. A busca 

foi realizada nas plataformas Google e Amazon por meio da utilização de cruzamento 

de palavras-chave (Tabela 1), que resultou em 15 diferentes tipos de busca em cada 

plataforma. Além disso, foi realizada uma delimitação do período de publicação na 

plataforma Google. O período selecionado para realizar as buscas abrangeu as datas 

de 01/01/2010 a 20/10/2020. Não houve delimitação de período para buscas na 

plataforma Amazon. Foi realizada uma delimitação por arquivos disponíveis em 

extensão *.pdf, através do uso da palavra-chave “filetype: pdf” na barra de procura do 

Google. 

 

Tabela 1 – Esquema de cruzamento de palavras-chave utilizado para realizar a 

busca nas plataformas Google e Amazon.      

   

 

 

3.3. ELABORAÇÃO DO MANUAL 

 

 A partir da revisão de literatura realizada, o texto produzido foi organizado e 

transformado em um formato visual e didático para a construção do “Manual sobre os 

cuidados com as próteses dentais removíveis e seus usuários” fundamentado pela 

revisão narrativa do presente trabalho.  

 O manual foi construído no programa Word versão 2013, em tamanho de 

página A5, conformado em seis capítulos, os quais abordaram as perdas dentárias e 

o uso de próteses dentais, o impacto do uso de próteses dentais na qualidade de vida, 

os tipos de próteses removíveis, as condições orais e sistêmicas relacionadas ao uso 

de próteses dentais, a avaliação protética da mucosa oral e a higiene oral e das 

próteses dentais. Planeja-se que o presente manual seja disponibilizado em breve em 

plataforma online em formato e-book.   
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4. RESULTADOS 

 

4.1. REVISÃO NARRATIVA 

 

A perda dentária é uma realidade na população brasileira. São múltiplos os 

fatores relacionados com a perda dentária como os contrastes socioeconômicos, a 

falta de suporte social, a falta de estrutura para serviços odontológicos, a falta de 

informação sobre saúde oral e o acúmulo de doenças bucais crônicas ao longo da 

vida25,26.   

A maioria dos usuários de próteses possui próteses removíveis mal adaptadas 

e inadequadas quanto a sua função, estética e higienização, o que pode resultar em 

diversos problemas como alterações da saúde da mucosa oral, desenvolvimento de 

patologias, deficiência mastigatória, adoção de uma dieta pobre em nutrientes, 

diminuição da estética, dificuldades de convívio social e perda de autoestima27,28. 

Assim, é necessário que o cirurgião-dentista conheça a realidade dos usuários de 

próteses e tenha um olhar atento às questões dos cuidados que envolvem essa 

população para que haja a abordagem e a intervenção necessárias nos processos de 

prevenção, tratamento e reabilitação em indivíduos que necessitam ou utilizam 

próteses dentais. 

Esta revisão de literatura apresentará algumas condições que circundam a 

realidade de usuários de próteses removíveis e os cuidados relacionados a este tipo 

de prótese a serem conhecidos pelo cirurgião-dentista. O assunto foi dividido em seis 

capítulos, sendo o primeiro intitulado: “As perdas dentárias e o uso de próteses 

dentais”, que aborda as principais razões das altas taxas de perdas dentárias, como 

fatores econômicos, culturais, sociais, e da diferença desses índices em diferentes 

regiões. Este tópico também traz informações sobre as grandes demandas por 

reabilitação protética, e uso de próteses dentais em diferentes regiões do país, e sobre 

as características e consequências do uso de próteses para a saúde oral e geral. O 

segundo capítulo, intitulado como “Impacto do uso de próteses dentais na qualidade 

de vida”, aborda as consequências negativas das perdas dentárias, a qualidade de 

vida e a consequência do uso de próteses dentais na realidade dos usuários de 

próteses. O terceiro capítulo, intitulado como “Tipos de próteses removíveis”, aborda 

os diferentes tipos de reabilitação com próteses dentais removíveis e os principais 

fatores a serem considerados para uma correta reabilitação. O quarto capítulo intitula-
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se “Condições orais e sistêmicas relacionadas ao uso de próteses dentais” e aborda 

o desenvolvimento de diferentes lesões orais, condições sistêmicas, aspectos de 

nutrição e mastigação relacionados com o uso de próteses dentais. O quinto capítulo, 

intitulado como “Avaliação protética e da mucosa oral”, aborda a importância e a 

execução do exame de mucosa e da análise da prótese dental. O sexto e último 

capítulo, intitulado como “Higiene oral e das próteses dentais”, descreve a importância 

da higienização da cavidade oral e das próteses dentais, assim como, aborda os 

protocolos de higienização mecânica da cavidade oral e das próteses dentais e de 

desinfecção química para as próteses removíveis. 

 

4.1.1 PERDAS DENTÁRIAS E O USO DE PRÓTESES DENTAIS 

 

A perda dentária é resultado do acúmulo de doenças orais e seus tratamentos 

em um indivíduo durante seu curso de vida26. Essas perdas são uma realidade 

frequente em pessoas de todas as idades e estão relacionadas à baixa disponibilidade 

e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, às condutas adotadas no cuidado 

bucal pelo profissional, e às decisões e atitudes tomadas pelos pacientes quanto à 

saúde oral, em especial associadas a limitações financeiras29.  A redução da inserção 

periodontal, a mobilidade dentária, os traumas, as fraturas das restaurações e o 

número de superfícies dentárias cariadas são as principais causas odontológicas das 

perdas dentárias30,31. Fatores sociais também influenciam nas perdas dentárias, por 

exemplo, condições socioeconômicas mais desfavoráveis aparecem como uma 

variável importante, de maneira que pessoas com menor poder aquisitivo têm maior 

número de perdas dentárias31. Os contrastes socioeconômicos são decisivos para o 

estabelecimento dos diferentes tratamentos odontológicos e, consequentemente, 

possuem papel importante na prevalência das perdas dentárias na população. 

Indivíduos com menores condições socioeconômicas acabam optando por 

tratamentos radicais, por meio das extrações dentárias, devido ao menor custo destes 

procedimentos quando comparado aos tratamentos conservadores e restauradores32. 

Culturalmente, muitos pacientes carregam uma concepção equivocada da 

não-manutenção dos dentes em boca. Algumas regiões do país, inclusive, possuíam 

a tradição de extração dos dentes antes do casamento das mulheres ou antes de 

engravidarem33. Muitos consideram que a perda dos dentes é natural do 

envelhecimento ou que um elemento dental não faz falta e não é prioridade. Nesse 
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sentido, é importante conscientizar os pacientes que os dentes são destinados a 

estarem presentes na boca durante toda a vida e que, portanto, a perda dentária não 

é um processo natural de envelhecimento30. Ressaltar também que uma boa saúde 

oral, com presença de dentes naturais e saudáveis, é um fator importante para uma 

melhor qualidade de vida, pois indivíduos com perdas dentárias e com más condições 

orais podem sofrer com isolamento social relacionado à maior dificuldade ao falar, ao 

mastigar, e também ao receio de ser julgado pelos outros indivíduos30.  

Entre 1990 e 2010, a prevalência das perdas dentárias da população global 

obteve um decréscimo de 45%34. Em 2010, 2,3% da população global era edêntula. 

A prevalência dessas perdas varia em cada país, sendo por exemplo de 1,5% na 

China até 3,9% no Brasil. Além disso, o Brasil, a Turquia, o Irã, o México e a Nova 

Zelândia apresentam as taxas de perdas dentárias maiores do que a média global35. 

Também é possível identificar altas taxas de perdas dentárias e a necessidade de 

redução desta prevalência em regiões como o Sul da Ásia, o Leste Europeu, a 

América do Sul, a Oceania, e a África Central e Subsaariana35.  

A perda de dentes é mais prevalente na população idosa, apesar de não ser 

um processo exclusivo desta faixa etária36. Segundo o levantamento nacional de 

saúde bucal (SB Brasil 2010), a média observada do índice CPOD (cariados, perdidos 

e obturados por dente) para indivíduos do grupo etário de 35 a 44 anos é de 16,75 

dentes, com predomínio do componente “perdido”, que compõe 44,7% deste índice5. 

Já para a faixa etária de 65 a 74 anos, o índice CPOD é maior, de 27,53 dentes, e 

com predominância do componente “perdido”, que compõe 91,9% deste índice5.  

As disparidades econômicas são fatores que refletem tanto no número de 

perdas dentárias, quanto no número de usuários de próteses dentais. Aqueles que 

possuem condições econômicas desfavoráveis tendem a não realizar reabilitação 

protética. Em um estudo com 287 idosos edêntulos, em um município de pequeno 

porte brasileiro, apenas 186 (64,3%) idosos faziam uso de prótese dental. A maioria 

dos idosos reabilitados utilizavam serviços odontológicos particulares, enquanto 

aqueles que não tinham próteses acessavam somente serviços odontológicos 

públicos37.  

Na faixa etária de 15 a 19 anos, cerca de 13,7% da população brasileira 

necessita de reabilitação protética; de 35 a 44 anos, essa demanda sobe para 68,8% 

e entre 65 a 74 anos, o percentual aumenta para 92,7% de necessidade de uso de 
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próteses dentais, com predominância da necessidade de prótese total. Este fator é 

indicativo de uma alta prevalência de edentulismo total nesta população (Tabela 2)5. 

 

Tabela 2 - Necessidade de uso de prótese dental, por região e tipo de prótese para 

a faixa etária de 65 a 74 anos.  

 

Fonte: Tabela adaptada de Ministério Da Saúde, 20125. 

 

 Em idosos de São Paulo, 94,5% possuem necessidades de tratamento 

odontológico não atendidas e 82,4% reportaram ter próteses removíveis totais ou 

parciais, contra 70,1% de uso de próteses nas outras cidades da América Latina 

abordadas no estudo15. A prótese total e a parcial removível são as mais frequentes 

na população brasileira5. No Brasil, 32,8% da população entre 35 a 44 anos usam 

prótese superior e 10,1% utilizam prótese inferior, sendo elas a prótese total, a prótese 

parcial removível ou a prótese fixa. A prótese parcial removível é a mais encontrada 

nesta faixa etária, com prevalência de 16% na arcada superior e 5,3% na arcada 

inferior (Tabela 3 e 4)5. Já na faixa etária de 65 a 74 anos, 76,5% dos indivíduos 

utilizam prótese superior e 53,9% utilizam prótese inferior. A prótese total é encontrada 

com maior frequência, sua prevalência é de 63,1% na arcada superior e 37,5% na 

arcada inferior desse grupo (Tabela 3 e 4)5. Quanto ao uso de prótese dental, 71,9% 

dos indivíduos da faixa etária de 65 a 74 anos utilizam prótese superior removível ou 

prótese removível em conjunto com prótese fixa (Tabela 3), e 51,4% utilizam prótese 

dental inferior removível ou prótese removível em conjunto com prótese fixa (Tabela 

4).  

_____________ 

5 Ministério Da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. 

Brasília: MS; 2012. 
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Esses números altos de necessidade por prótese parcial ou total indicam as 

consequências de décadas passadas de uma Odontologia mutilatória, voltada para o 

mercado privado, e escassa em termos de promoção de saúde, que culminou em uma  

população com alta prevalência de uso de prótese total superior38. 

 

Tabela 3 - Uso de prótese dental superior, segundo a região e o tipo de prótese para 

a faixa etária de 65 a 74 anos. 

 

 

Fonte: Tabela adaptada de Ministério Da Saúde, 20125.  

 

Tabela 4 - Uso de prótese dental inferior, segundo região e o tipo de prótese para a 

faixa etária de 65 a 74 anos. 

 

 

Fonte: Tabela adaptada de Ministério Da Saúde, 20125.  

 

Portanto, a maioria dos usuários de próteses dentais removíveis são idosos, 

que são número crescente na população e precisam de um cuidado especial. É grande 

a quantidade de idosos que usam próteses ou que têm a necessidade de reposição 
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dental com reabilitações complexas4,39. A população idosa vem crescendo de forma 

progressiva e acelerada no Brasil40.  O número de idosos com idade acima de 60 anos 

passou de 3 milhões em 1960 para 20 milhões em 2010, um aumento de 600% em 

50 anos41. O aumento do número de idosos no país resulta da maior sobrevivência da 

população através da melhoria na qualidade de saúde com o passar das décadas42. 

Embora represente um reflexo positivo das ações de saúde ao longo dos anos, é 

necessário que haja um olhar atento na construção das políticas de atenção à saúde 

para a estruturação de um sistema que consiga lidar com essa futura demanda de 

idosos no acesso aos serviços, em especial considerando a necessidade de 

reabilitação protética32.  

Há três fatores que convergem para a necessidade de cuidado da saúde oral 

da população idosa no Brasil: o aumento do número de idosos desproporcional à 

oferta dos serviços de atenção, a baixa procura de serviços odontológicos 

especializados por idosos e a chegada do contingente que alcança a fase idosa com 

demandas de conservação da saúde mantidas na fase de juventude43. Há a influência 

de fatores sociais individuais como indutores das perdas dentárias, dentre eles: a 

dificuldade de locomoção e a falta de transportes para o acesso aos serviços 

odontológicos, a falta de suporte social, as más condições de estrutura e moradia, 

assim como a falta de suporte financeiro que contribuem para a construção de um 

perfil negativo de saúde oral nesta população25. A soma das dificuldades de acesso 

aos serviços e à informação aliada ao histórico odontológico pregresso de práticas 

mutiladoras justificam a ocorrência de uma população idosa majoritariamente 

composta por indivíduos edêntulos, com necessidade de reabilitação por próteses 

dentais.  

Portanto, o levantamento epidemiológico de perdas dentárias e de 

necessidades reabilitadoras, assim como a compreensão dos determinantes sociais, 

econômicos e individuais que resultam nesta condição são de extrema importância 

para a criação de ações efetivas no sentido de prevenção e promoção de saúde, seja 

na população jovem ou idosa36.  

Além da necessidade de avanços no planejamento de saúde pública, é 

necessário também que o Sistema Único de Saúde (SUS) expanda seus acessos ao 

oferecimento de próteses dentais, tendo em vista o grande número de indivíduos 

desdentados no país e as consequências das perdas dentárias para a saúde oral, 

geral e mental28. A ampliação do número de Laboratórios Regionais de Próteses 
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Dentárias (LRPD) ofertados como linha de ação pelo Programa Brasil Sorridente foi 

discreta nos últimos anos, e, atualmente, somente 1.477 munícipios possuem 

credenciamento com LRPD, o que corresponde a 27% de cobertura no país42. 

Considerando o alto número de indivíduos com necessidades reabilitadoras orais, a 

alta demanda por próteses totais e parciais, e o baixo número de municípios 

credenciados para ofertar este serviço, faz-se premente a necessidade de priorização 

da reabilitação protética nos programas de saúde oral do Sistema Único de Saúde, 

como modo de reestabelecimento das funções mastigatórias, estéticas e de saúde da 

população.  

 

4.1.2 TIPOS DE PRÓTESES REMOVÍVEIS 

 

Prótese dentária é a especialidade da Odontologia que visa a restauração e 

manutenção das funções orais, conforto, estética e saúde do paciente por meio da 

restauração e/ou substituição dos dentes e tecidos orais ausentes ou perdidos através 

de peças artificiais. 

Próteses dentais são dispositivos designados para a substituição de estruturas 

dentais comprometidas ou de dentes ausentes ou perdidos de um arco dentário, assim 

como, dos tecidos e estruturas orais perdidas, visando restaurar e manter a forma, as 

funções orais, a estética e a saúde oral e geral. A reabilitação protética também gera 

consequências positivas para a integração familiar e social, o resgate da cidadania e 

da autoestima, a melhora no estado nutricional, e o aumento da expectativa de vida 

do paciente. 

Para a reabilitação do arco totalmente ou parcialmente edêntulo, o cirurgião-

dentista pode lançar mão de diferentes tipos de próteses dentais, de acordo com sua 

indicação para o caso, vantagens e desvantagens, condição financeira e a escolha do 

paciente e do profissional. São vários os tipos de próteses dentais, entre elas: a 

prótese total, a prótese parcial removível, a prótese fixa (também chamada de coroa 

total ou prótese fixa unitária), a prótese parcial fixa (também chamada de prótese fixa 

múltipla), a prótese híbrida/ conjugada, e a prótese sobre implantes (que pode ser fixa 

ou removível). Respeitando-se as indicações de cada tipo de prótese, fica a cargo do 

profissional e do paciente a decisão compartilhada mais acertada por qual tipo de 

prótese confeccionar para o caso. 
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As próteses removíveis são aquelas que podem ser removidas pelo próprio 

paciente durante suas rotinas diárias, sem a necessidade de ajuda do profissional. 

Sendo essas as próteses de maior prevalência de uso na população brasileira, a 

seguir, serão descritos as particularidades e os cuidados para esse tipo de prótese.  

 

4.1.2.1 Próteses totais 

 

Próteses totais são dispositivos removíveis designados para substituição dos 

dentes e estruturas orais perdidas ou ausentes de um arco dentário totalmente 

edêntulo44. Uma prótese total adequada deve conseguir proporcionar conforto, 

estética e restabelecimento das funções orais do paciente, como a fonação, a 

deglutição, a respiração, e a mastigação44. 

As próteses totais convencionais proporcionam uma eficiência mastigatória 

reduzida, sendo 20 a 50% menor quando comparadas com a dentição natural ou com 

a prótese parcial removível ou fixa44. Por este motivo, não se indica o tratamento 

reabilitador através de instalação de prótese total quando o paciente possui condições 

de manter os dentes remanescentes e de realizar a substituição dentária com prótese 

parcial removível, fixa ou sobre implantes44. 

 A retenção e a estabilidade das próteses totais estão diretamente associadas 

à eficiência mastigatória44. Portanto, é necessário que o cirurgião-dentista tenha êxito 

nos processos de moldagem funcional e de confecção das próteses, para permitir a 

ação dos fenômenos físicos como a adesão, coesão, tensão superficial e pressão 

atmosférica, que influenciarão positivamente na retenção protética44. Além disso, é 

necessário que a prótese seja confeccionada com adequada oclusão, balanceio dos 

dentes e articulação, pois estes fatores estão diretamente associados com a 

estabilidade deste dispositivo protético44.  

Próteses totais são dispositivos reabilitadores que requerem uma higiene 

adequada devido à sua capacidade de retenção de restos alimentares, 

microrganismos e depósitos de cálculo tanto na superfície da resina acrílica quanto 

dos dentes. Assim, uma prótese total cuja higiene não esteja adequada torna-se um 

fator facilitador para o desenvolvimento de doenças na cavidade oral e no corpo em 

geral; sendo importante a realização de uma correta prática diária de higiene tanto da 

boca quanto da prótese45. Vale ressaltar aos pacientes que utilizam esse tipo de 

prótese, que realizem consultas de manutenção com o cirurgião-dentista logo após a 
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instalação e periódicas, para uma adequada função e adaptação da peça protética, 

assim como para a avaliação da presença de lesões e acesso à educação em saúde46. 

 

4.1.2.2  Próteses parciais removíveis 

 

As próteses parciais removíveis (PPR) são dispositivos para a substituição 

dos dentes e estruturas orais perdidas ou ausentes de um arco dentário parcialmente 

edêntulo, e que podem ser removidos pelo próprio paciente. A PPR pode ter seus 

suportes totalmente apoiados sobre os dentes remanescentes, sendo designada 

como prótese parcial removível dento-suportada ou ser apoiada pelos tecidos do 

rebordo alveolar e dos dentes remanescentes, sendo designada como prótese parcial 

removível dento-muco-suportada46. As próteses parciais removíveis são utilizadas em 

indivíduos parcialmente edêntulos para a reabilitação da estética e da fonética, o 

aumento da eficiência mastigatória, a preservação do espaço dentário e a 

manutenção da saúde do sistema mastigatório quando não há a possibilidade de 

reabilitação através de próteses parciais fixas ou de implantes47,48.  

Embora a prótese parcial removível possibilite maior facilidade de 

higienização por ser uma peça removível e seja um tratamento acessível 

economicamente quando comparado com outros meios reabilitadores, este 

dispositivo protético possui algumas desvantagens, dentre elas, o acúmulo de biofilme 

potencialmente patogênico na parte interna dos grampos se o paciente não conseguir 

uma higiene adequada, o esforço mastigatório excessivo transmitido aos dentes de 

suporte pelos grampos quando esses possuírem um planejamento impróprio e o fator 

estético negativo quando da presença de grampos metálicos aparentes que possam 

ser notados quando colocados sobre uma superfície dentária visível48,49. Apesar 

desses fatores, a reabilitação por prótese parcial removível pode ser adotada quando 

fatores fisiológicos ou econômicos dos pacientes inviabilizarem outros métodos 

reabilitadores46.  

Por possuírem infraestrutura metálica juntamente com a resina acrílica, as 

próteses parciais removíveis têm cuidados diferenciados da prótese total, por 

exemplo, quanto ao método de desinfecção química e os cuidados para não entortar 

as estruturas metálicas.  
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4.1.3 IMPACTO DO USO DE PRÓTESES DENTAIS NA QUALIDADE DE VIDA 

 

As perdas dentárias e a saúde oral comprometida têm impactos negativos na 

qualidade de vida, com implicações sociais e psicológicas8,9,50. O edentulismo interfere 

na qualidade de vida pois pode influenciar na alimentação, diminuir a capacidade de 

fonação, a mastigação, a estética, a autoestima, dificultar a habilidade de socialização, 

de tocar instrumentos, de cantar, de assobiar, de sorrir, e trazer prejuízos psicológicos, 

como a depressão e o isolamento social36,39. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a qualidade de vida é “a percepção do indivíduo sobre a sua posição 

na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”51. Assim, a qualidade 

de vida é caracterizada de forma multifatorial e complexa, de modo que os valores 

individuais, os contextos sociais, econômicos e culturais estejam interligados como 

potencial influenciadores tanto na saúde geral, quanto na saúde oral dos indivíduos52.  

As perdas dentárias têm impacto negativo significativo na saúde oral, assim 

como na saúde sistêmica e na qualidade de vida. Essa condição de saúde inclui o 

número de dentes naturais em boca e sua capacidade oclusiva com seus 

antagonistas, a qualidade de oclusão realizada pelas próteses e a habilidade 

mastigatória53. Estes fatores impactam de modo significativo as condições nutricionais 

desses indivíduos, e consequentemente, a sua saúde sistêmica.  A melhora nas 

condições de saúde oral pode ter uma influência positiva nas condições gerais de 

saúde e, por conseguinte, na expectativa de vida53.  

A reabilitação protética através da instalação de próteses dentais pode resultar 

na melhora da qualidade de vida54. Através da reabilitação é possível observar a 

melhora da eficiência mastigatória, das limitações funcionais, das dores orofaciais, do 

desconforto psicológico e da incapacidade física, psicológica e social54. Entretanto, 

quando comparadas às reabilitações por prótese total, por prótese removível implanto-

suportada e por prótese fixa, as duas últimas apresentam-se como melhores opções 

no aumento da qualidade de vida e da satisfação dos pacientes, principalmente nos 

quesitos de limitação funcional, dor física, desconforto e incapacidade psicológica nos 

indivíduos que utilizam prótese total fixa e no quesito de limitação funcional nos 

indivíduos que utilizam prótese removível implanto-suportada55. Quando associadas 

à reabilitação de indivíduos parcialmente edêntulos, as próteses implanto-suportadas 

apresentam-se como a melhor opção reabilitadora quando comparada a outros 
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métodos reabilitadores, com um aumento de 40% da melhora da qualidade de vida 

em relação às reabilitações com próteses fixas ou próteses parciais removíveis56.  

A maioria dos usuários de prótese dental são idosos, e, assim, questões como 

qualidade de vida e de saúde tornam-se objetos de estudo de extrema importância a 

serem considerados quando da reabilitação protética dessa população57,58. Os idosos 

apresentam muitas necessidades protéticas e má adaptação de próteses, com lesões 

de mucosa relacionadas à falta de acompanhamento odontológico59. A utilização de 

múltiplas medicações como tratamento para diversas condições sistêmicas crônicas 

ou debilitantes, geralmente levam a efeitos colaterais, com repercussão na saúde 

geral e na cavidade bucal, como por exemplo, a hiperplasia gengival, a xerostomia, a 

redução do fluxo salivar e a alteração no paladar58. A indesejável redução do fluxo 

salivar está relacionada com o aumento do número de lesões cariosas, e uma maior 

probabilidade de desenvolvimento de candidíase oral e estomatite protética58,60.  

Assim, os efeitos medicamentosos associados às condições sistêmicas e às doenças 

orais nos idosos podem repercutir de forma negativa na sua qualidade de vida, seu 

grau de autonomia e independência58. Como uma via de mão dupla, a fragilidade, a 

falta de autonomia e a dependência para as atividades do dia-a-dia são fatores que 

refletem negativamente na saúde oral30. A dificuldade visual e a falta de destreza 

manual tornam a higienização da cavidade bucal e das próteses dentais desafiadora, 

o que requer maior dispêndio de tempo e auxílio de outras pessoas para os idosos 

realizarem a correta limpeza dos dentes e das próteses30. Os idosos que dependem 

de cuidadores para realizar a sua higiene, geralmente possuem saúde oral e das 

próteses dentais negligenciadas, com grande acúmulo de biofilme30.  

 

4.1.4 CONDIÇÕES ORAIS E SISTÊMICAS RELACIONADAS AO USO DE 

PRÓTESES DENTAIS 

 

A possível relação entre o edentulismo e as comorbidades sistêmicas, tais 

como desnutrição, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, artrite reumatoide, 

comprometimento cognitivo (Alzheimer, demência), doenças pulmonares (incluindo 

asma e doença pulmonar obstrutiva crônica), câncer e até mortalidade, tem sido 

relatada desde 20096. Indivíduos com perdas dentárias possuem eficiência 

mastigatória menor em relação aos dentados61. O declínio da função mastigatória 

pode refletir em alterações nutricionais desses indivíduos, que passam a consumir 
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alimentos mais fáceis de serem ingeridos, com maior teor de carboidratos e com 

consistência mole ou pastosa, o que pode induzir a uma dieta nutricionalmente 

pobre61. Mesmo indivíduos edêntulos que foram reabilitados com próteses removíveis, 

como a prótese total ou a prótese parcial removível, aderem a dietas com alimentos 

fáceis de mastigar, devido à dificuldade mastigatória e às mudanças de percepção 

que alteram as preferências de gosto e de textura dos alimentos. Os usuários de 

próteses removíveis possuem uma experiência gustativa menor, relacionada ao 

recobrimento do palato duro pela prótese, o que reduz a sensação de prazer em se 

alimentar61.  

Outra condição relacionada ao uso de próteses removíveis é o risco para o 

desenvolvimento de lesões orais em indivíduos edêntulos. Essas lesões podem ser 

provocadas por múltiplos fatores, como por exemplo, o uso da prótese durante o 

período de sono, a desadaptação da base da prótese, a higienização deficiente, e a 

presença de fraturas no material da prótese. 

 

4.1.4.1 Mastigação e nutrição 

 

A saúde oral e a nutrição são dois parâmetros indissociáveis, pois para uma 

correta alimentação é necessária uma boa função mastigatória e gustativa. O 

edentulismo limita funções que têm influência direta sobre a qualidade de vida das 

pessoas, o que prejudica não só a capacidade de alimentação, como também a fala 

e a estética, já que a perda dentária resulta em um processo de reabsorção do rebordo 

ósseo que modifica os padrões anatômicos da face62. 

A boca pode ser considerada como um indicador precoce do estado 

nutricional e da saúde geral da população, visto que, frequentemente, muitos sinais 

clínicos relacionados à desnutrição bem como outros problemas de saúde surgem, 

inicialmente, na cavidade oral63. Portanto, é inegável que as condições de saúde oral 

estejam intimamente ligadas aos hábitos alimentares dos indivíduos, assim como o 

seu grau de instrução no que tange ao conhecimento sobre a importância de cada 

uma das diferentes categorias de alimentos que existem. 

 A principal função dos dentes é a de triturar os alimentos para a melhor 

ingestão. Portanto, há de se considerar que o número e a distribuição de dentes 

naturais, bem como o uso ou não de próteses dentais, exercem influência direta sobre 

a facilidade e o conforto durante a mastigação, visto que isso se torna um fator crucial 
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na escolha dos alimentos e no tamanho que as partículas alimentares serão 

ingeridas64.  

A alimentação desempenha, historicamente e culturalmente, um importante 

papel na construção de costumes e afetos que unem as pessoas em momentos de 

partilha e bem-estar comum. Assim, é necessário repensar a maneira como os 

indivíduos se alimentam e, principalmente, como democratizar esse hábito, de forma 

que nenhuma pessoa seja privada de desfrutar dos benefícios que uma boa 

alimentação proporciona por não ter dentes e uma adequada mastigação.  

A performance mastigatória de usuários de prótese dental não é a mesma que 

a de pessoas com dentição natural completa por mais bem adaptada que a prótese 

esteja, visto que o edentulismo afeta aspectos motores e sensoriais durante o 

processo mastigatório65. No entanto, o uso de próteses dentais removíveis bem 

confeccionadas consegue restabelecer boa parte da performance mastigatória 

perdida com o edentulismo total ou parcial. Uma boa performance mastigatória 

determinará a habilidade individual de ingerir variedades de alimentos que 

proporcionem um estado de boa nutrição, o que auxilia na manutenção da qualidade 

do estado de saúde66. 

O maior objetivo do sistema mastigatório é a redução do tamanho das 

partículas de comida para facilitar a deglutição e a digestão67. Essa habilidade de 

quebrar a comida em partículas menores para serem deglutidas, conhecida como 

performance mastigatória, é diretamente influenciada pelas condições dentárias e é 

avaliada através da quantidade de ciclos mastigatórios necessários para a realização 

da quebra dos alimentos em partículas menores.  

Estas condições são caracterizadas pelo número de dentes antagonistas 

(pares oclusais), o tamanho das superfícies oclusais, a força de mastigação e os 

movimentos mastigatórios68. Além disso, a consistência da comida e o tipo de 

reabilitação protética também são fatores que influenciam essa performance68.  

A reabilitação por prótese é importante para o restabelecimento da performance 

mastigatória em indivíduos edêntulos e parcialmente edêntulos. Entretanto, a 

performance mastigatória em indivíduos que utilizam próteses totais é 20% menor 

quando comparado com indivíduos que possuem dentição natural completa69.  

Quando se comparam a prótese total convencional, a prótese total implanto-

suportada e as overdentures, as duas últimas promovem maior eficiência mastigatória 

e fornecem maior qualidade de vida aos seus usuários70. Além disso, é possível 
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observar uma melhora na eficiência mastigatória e uma redução do tamanho das 

partículas de comida e da quantidade de ciclos mastigatórios quando há a troca de 

uma prótese total convencional antiga por uma prótese total convencional nova27.  

O comprometimento da capacidade de mastigar confortavelmente alimentos 

maiores, mais densos ou em grãos é um dos exemplos de limitações que podem surgir 

no cotidiano de um usuário de prótese dental. Esse tipo de dificuldade é o que reforça 

impulsos como a seleção individual de uma dieta que se adeque à habilidade 

mastigatória deficiente e, por conseguinte, à possível substituição equivocada de 

alimentos que resulte em uma dieta desequilibrada e, por vezes, pouco nutritiva64,71.   

As preferências alimentares tendem a ser diferentes entre indivíduos usuários 

de prótese dental, dadas as especificidades que cada tipo de prótese apresenta. 

Assim, podem ocorrer substituições nutricionais inadequadas ou a diminuição da 

ingestão de alimentos importantes, fazendo com que a dieta se torne imprópria71.  

Grande parte dos indivíduos edêntulos não conseguem mastigar alimentos como 

maçã e castanhas. Além disso, outros alimentos também são relatados como difíceis 

de mastigar, dentre eles, podem-se destacar a cenoura, os bifes de carne bem 

passados, os tomates e a alface72.  Ainda, usuários de próteses dentais necessitam 

fazer adaptações para o auxílio da mastigação e da deglutição73. Essas adaptações 

se dão através do corte de alimentos duros em pedaços pequenos, do consumo de 

alimentos em consistência pastosa ou do esmagamento de alimentos para facilitar a 

ingestão, assim como, do corte dos alimentos com a utilização dos dentes molares ao 

invés de usar os incisivos73. Portanto, é imprescindível que tais casos sejam tratados 

com mais atenção, para que a prótese dental não se torne um fator limitante dentro 

do quadro geral que engloba o padrão alimentar dos usuários de prótese, em especial, 

dos idosos.  

Outro fator quase indissociável ao uso de prótese removível e à alimentação é 

o processo de envelhecimento natural da população visto que a maior prevalência do 

uso desse tipo de prótese seja, atualmente, entre idosos. A diminuição da função 

mastigatória pelo envelhecimento ou pelas perdas dentais é, em grande parte, 

responsável pelas substituições alimentares que muitos idosos fazem ao darem 

preferência por alimentos macios e fáceis de mastigar, o que pode induzir más práticas 

alimentares e ingestão nutricional marginal40. Envelhecer traz consigo algumas 

limitações inerentes à condição humana, o que torna necessário o olhar mais 
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aprofundado para a manutenção da saúde completa do idoso. É necessária a 

compreensão de que a alimentação e a nutrição são fatores extremamente 

significantes na vida das pessoas em qualquer faixa etária, principalmente aos idosos, 

já que a perda de capacidade mastigatória destes esteja diretamente relacionada à 

perda progressiva dos dentes74. 

A perda e o ganho incomum de peso são parâmetros que podem ser 

observados em pessoas usuárias de prótese dental quando há algum tipo de restrição 

alimentar relacionada ao uso da prótese, o que reforça ainda mais a ligação direta que 

existe entre a capacidade mastigatória e o padrão nutricional desses indivíduos71. 

Indivíduos edêntulos são mais suscetíveis a estarem em um padrão de baixo peso do 

que aqueles que possuem onze ou mais dentes em boca72. Um índice de massa 

corpórea (IMC) baixo é explicado pela dificuldade funcional de mastigação, que 

prejudica a alimentação regular. Há uma forte associação entre estar abaixo do peso 

ou estar obeso em indivíduos que possuem alguns dentes em boca, mas que não são 

totalmente edêntulos, que é explicado pela dificuldade de realizar a função 

mastigatória e pela substituição de alimentos ricos em carboidrato e gorduras que são 

mais fáceis de mastigar72,75. 

 

4.1.4.2 Fluxo salivar reduzido 

 

 A hipossalivação é diferente da xerostomia. Enquanto a hipossalivação 

é considerada redução de fluxo salivar, a xerostomia é marcada pela sensação de 

boca seca, a qual é principalmente causada pela redução do fluxo salivar76. A 

xerostomia pode ser causada por ou ser um sinal de doenças sistêmicas, como a 

Síndrome de Sjögren, os tratamentos radioterápicos de cabeça e pescoço ou o uso 

de medicações sistêmicas77.  

A causa mais comum da diminuição da produção de saliva é a utilização de 

medicamentos. Observa-se que existem mais de 400 medicamentos associados com 

a diminuição do fluxo salivar, e que estes remédios compõem em torno de 80% dos 

medicamentos mais prescritos. A xerostomia causada por medicações sistêmicas é 

um efeito colateral comumente encontrado em diversos indivíduos que estão em 

tratamento medicamentoso de uso contínuo77. Portanto, idosos são o grupo mais 

vulnerável a possuir este tipo de efeito colateral devido à quantidade de medicações 

utilizadas no dia-a-dia78. As medicações associadas com esses efeitos colaterais 
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fazem parte de múltiplos grupos farmacológicos, como, por exemplo, os agentes 

anticolinérgicos, antipsicóticos, antidepressivos, diuréticos, anti-hipertensivos, 

ansiolíticos, sedativos, relaxantes musculares, analgésicos e anti-histamínicos77.  

Pessoas com baixo fluxo salivar podem ter distúrbios gustativos, maiores 

riscos de desenvolvimento de cárie dentária, dificuldades para mastigar, deglutir e 

digerir alimentos, além de maior necessidade de ingestão de líquidos durante a 

refeição para a deglutição. Assim, indivíduos com hipossalivação podem ter uma 

tendência maior a realizar a seleção de alimentos, o que impacta negativamente nos 

aspectos nutricionais78. A redução do fluxo salivar, inicialmente, pode causar sintomas 

de falta de lubrificação na cavidade oral77. Entretanto, à medida que esta alteração de 

fluxo vai progredindo com o tempo, os indivíduos que sofrem com essa anormalidade 

podem experienciar o desenvolvimento de lesões cariosas e de candidíase oral, 

devido à falta de ação protetora da saliva nos tecidos dentários e mucoso77.  

A redução do fluxo salivar pode causar alterações na cavidade oral, em que a 

língua pode adotar aspecto eritematoso e fissurado com possível atrofia das papilas 

filiformes77. Os tecidos orais podem tornar-se eritematosos e ressecados (Figura 1), e 

durante a palpação da mucosa os dedos têm seu deslizamento dificultado. A 

confirmação da redução do fluxo salivar pode ser realizada através da palpação das 

glândulas salivares e dos orifícios dos ductos parótidos77.   

Além disso a retenção e estabilidade das próteses removíveis são fortemente 

dependentes da quantidade e qualidade de saliva presentes na cavidade bucal79. 

Portanto, usuários de próteses dentais removíveis que possuem uma condição de 

hipossalivação podem ter problemas na utilização desses dispositivos devido à 

diminuição da estabilidade, da retenção e do conforto na utilização dessas próteses79. 
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Figura 1 – Lábio ressecado em paciente com redução de fluxo salivar. Nota-se a 

presença de esbranquiçamento e rachaduras. 

 

 

 

Fonte: Cristiane Machado Mengatto 

 

4.1.4.3 Lesões orais  

 

Lesões orais são relativamente comuns em muitas populações56. Entretanto, 

a epidemiologia dessas lesões é, em sua maioria, desconhecida, devido à falta de 

estudos de base populacional28. Usuários de próteses removíveis convivem com o 

aparecimento frequente de lesões bucais, que podem ser agudas ou crônicas e 

relacionadas a diversos fatores, como por exemplo, à má higienização, à má utilização 

das próteses, à desadaptação da base das próteses (Figura 2), assim como, o uso de 

algumas medicações28,81.  

A maioria das lesões bucais presentes em usuários de próteses removíveis 

são benignas82. Entretanto, algumas dessas lesões podem se tornar malignas, 

principalmente se o usuário possuir fatores predisponentes locais51. A leucoplasia é 

um exemplo de lesão pré-cancerígena que pode ser encontrada também em pessoas 

que utilizam próteses dentais, embora a utilização de prótese total ou o trauma de 

mucosa associado às próteses não sejam fatores etiológicos para o desenvolvimento 

dessa lesão ou sua malignização82.   

A candidíase atrófica e hiperplásica, a hiperplasia fibrosa inflamatória, as 

úlceras traumáticas, a queilite angular e os rebordos flácidos são lesões e 

características mais comumente encontradas em pacientes usuários de próteses 

removíveis16. A lesão de maior prevalência é a candidíase atrófica crônica, seguida 
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pela hiperplasia fibrosa inflamatória16. A integridade e a higiene das próteses são de 

extrema relevância para a determinação do aparecimento de grande parte dessas 

lesões, sendo a presença do biofilme relacionada ao desenvolvimento de estomatites 

nos usuários de próteses dentais83. 

Apesar das lesões acima descritas não serem restritas a usuários de próteses, 

há outras que podem ser associadas com o uso de próteses removíveis, como é o 

exemplo, da estomatite protética e da hiperplasia papilomatosa inflamatória83. Estas 

devem ser observadas com atenção durante as consultas de rotina ou proservação, 

pois o paciente que as possuem geralmente não sabem da sua existência, devido à 

sua característica indolor84.  

 

Figura 2 (a, b e c) – Próteses inadequadas, com bordos mal adaptados e subextensos 

e presença de biofilme e consertos com material reembasador, o que predispõem ao 

desenvolvimento de lesões orais.  

 

 

 

Fonte: Cristiane Machado Mengatto. 

 

4.1.4.4 Estomatite protética (candidíase atrófica crônica) 

 
A estomatite protética ou candidíase atrófica crônica é uma inflamação que 

acomete os tecidos orais, geralmente localizada no palato ou nos rebordos alveolares 
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em indivíduos que utilizam próteses removíveis parciais ou totais85. Essa doença 

relacionada ao uso de próteses dentais possui diversos tipos de severidade. O tipo 

leve é caracterizado pela presença de petéquias localizadas, enquanto o tipo severo 

é caracterizado por uma inflamação generalizada com hiperplasia papilar (Tabela 

5)85,86. Geralmente, não há apresentação de sintomas pelo paciente, embora a lesão 

apresente características clínicas de inflamação87. 

 

Tabela 5 – Classificação do diagnóstico clínico da estomatite protética através da 

classificação modificada de Newton. 

 

                                 

 

Fonte: Tabela adaptada de Kabawat et al., 201486. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

86 Kabawat M, de Souza RF, Badaró MM, de Koninck L, Barbeau J, Rompré P, Emami E.  Phase 1 

clinical trial on the effect of palatal brushing on denture stomatitis. Int J Prosthodont 2014; 27(4):311-19. 
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Figura 3 (a e b) - Visualização clínica de estomatite protética em grau I, com petéquias 

localizadas na figura 3a, e em grau II na figura 3b, segundo a classificação de Newton. 

 

 

           

Fonte: O autor. 

 

A estomatite protética é encontrada em usuários de próteses removíveis, 

especialmente aqueles que utilizam próteses totais. Diferentes estudos 

epidemiológicos mostram uma variada distribuição de desenvolvimento dessas lesões 

em indivíduos que utilizam estes dispositivos protéticos. A prevalência varia de 15 a 

70% nesta população88.  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas lesões são a má 

higienização das próteses, com presença de biofilme em sua superfície interna, o 

contato prolongado das próteses aos tecidos orais e a desadaptação da base 

protética85. Indivíduos que utilizam a prótese no período de sono, assim como, 

indivíduos que têm o hábito de fumar, possuem lesões inflamatórias mais severas85.  

A superfície porosa das próteses, feitas em resina acrílica ou com o uso de 

materiais reembasadores, cria condições favoráveis para o desenvolvimento de 

diferentes espécies de fungos, por meio da maior dificuldade de remoção do biofilme 

desta superfície em relação aos tecidos bucais89. O baixo fluxo de oxigênio 

proporcionado pelo recobrimento da prótese quando em contato com os tecidos orais, 

assim como, o baixo nível de saliva produz um local com características ácidas e 

anaeróbicas que favorecem o crescimento de microrganismos88,90.  

Candida albicans é a espécie de fungo caracterizada como oportunista que é 

mais comumente encontrada em lesões de estomatite protética. Este fungo coloniza 

a superfície das próteses, e torna favorável ao desenvolvimento de inflamação nos 

tecidos orais87. O mecanismo de desenvolvimento dessas lesões ocorre por meio da 
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fricção da prótese no tecido mucoso, que favorece a invasão da Candida albicans nos 

tecidos epiteliais89. Entre as bactérias envolvidas na estomatite protética, estão os 

Staphylococcus aureus, potenciais patógenos das doenças respiratórias24,49.  

Além da estomatite protética, outras lesões orais podem ser causadas pela 

Candida albicans, tais como a candidíase eritematosa aguda, candidíase 

pseudomembranosa, candidíase hiperplásica, glossite romboide mediana, a queilite 

angular e a queilocandidíase. Entretanto, apenas parte dessas lesões causadas por 

este fungo estão associadas ao uso de próteses removíveis, como a candidíase 

atrófica crônica, e a queilite angular91.  

 

4.1.4.5 Queilite angular 

 

Essa lesão apresenta-se de forma eritematosa, com presença de placas 

esbranquiçadas no canto do lábio (Figura 4). A queilite angular pode se desenvolver 

em um ou nos dois ângulos labiais, seja no lábio superior ou no lábio inferior. 

Geralmente os pacientes que possuem essa lesão relatam ulcerações, dor, sensação 

de prurido e queimação89,92. A queilite angular pode estar associada com fatores locais 

e/ou sistêmicos. As causas do desenvolvimento desta lesão podem ser climáticas, 

mecânicas, alérgicas, medicamentosas, autoimunes, entre outras92. A má adaptação 

protética e a dimensão vertical reduzida são fatores etiológicos mecânicos para o 

desenvolvimento da queilite angular, visto que a inadequação da prótese em boca 

pode levar a processos traumáticos que favorecem a invasão de microrganismos na 

região92. A perda de dimensão vertical em pacientes edêntulos pode contribuir com o 

desenvolvimento dessa lesão devido ao acúmulo de saliva no canto dos lábios, 

favorecendo um ambiente úmido com condições ideais para o crescimento de 

microrganismos na região87.  

  Além da Candida albicans, outros microrganismos podem estar envolvidos na 

queilite angular, como o Staphylococcus aureus e as espécies de Streptococcus89. O 

desenvolvimento de queilite angular por Candida albicans pode ocorrer em pacientes 

que possuem candidíase atrófica crônica (estomatite protética) prévia. Nestes 

pacientes, o desenvolvimento dessa lesão é favorecido pela alta contagem deste 

microrganismo na cavidade bucal89.  
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Figura 4 (a e b) – Placas esbranquiçadas presentes no canto do lábio, sinal 

característico de queilite angular. 

 

 

 

Fonte: Cristiane Machado Mengatto. 

 

4.1.4.6 Hiperplasia inflamatória 

 

A hiperplasia inflamatória é uma hiperplasia de tecido conjuntivo fibroso, 

causada por uma reação inflamatória frente a um trauma crônico de baixa intensidade, 

que geralmente se desenvolve em torno da base de próteses removíveis mal 

adaptadas87. Essas lesões podem aparecer de forma única ou múltipla, em um ou 

ambos os arcos dentários, caracterizando-se pela formação de pregas hiperplásicas 

na mucosa, mais frequentemente encontradas no vestíbulo alveolar (Figura 5)87. Além 

de ser frequente no vestíbulo do arco alveolar, a hiperplasia inflamatória pode ocorrer 

no lábio inferior e no dorso da língua devido a traumas e mordidas frequentes do 

local87,93.  

Podem apresentar-se de forma localizada, com medidas em torno de 1 cm, 

ou de forma generalizada, com lesões que envolvem a maior parte do arco alveolar87. 

Possui característica firme e fibrosa à palpação, entretanto, pode também apresentar 

ulcerações e superfície eritematosas87. 
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Figura 5 – Presença de hiperplasia inflamatória em vestíbulo alveolar da arcada 

superior. 

 

 

 

Fonte: Cristiane Machado Mengatto. 

 

4.1.4.7 Hiperplasia papilar inflamatória (papilomatose por prótese) 

 

A hiperplasia papilar inflamatória é uma lesão que consiste na proliferação 

benigna epitelial da mucosa oral, com características firme, nodular, eritematosa, de 

coloração rósea ou avermelhada e indolor87,94,95. Geralmente os pacientes não sabem 

que possuem essas lesões, por serem assintomáticas94. 

Essa lesão hiperplásica geralmente ocorre no palato duro, na região 

delimitada pela prótese removível87. Embora a patogênese ainda não seja clara, 

alguns fatores são considerados como possíveis agentes etiológicos para o 

desenvolvimento dessas lesões, tais como a má adaptação protética, a utilização 

excessiva da prótese durante o dia e a noite, a criação de alívios na prótese para 

aumentar retenção na mucosa do palato, como as antigas câmaras de sucção e as 

linhas americanas, a higiene oral deficiente e a irritação das glândulas salivares do 

palato87,95.  
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A hiperplasia papilar inflamatória pode estar associada com o microrganismo 

Candida albicans87. Há uma associação positiva entre a hiperplasia papilar e a 

presença de Candida albicans no tecido hiperplásico96.  

 

4.1.4.8 Úlceras traumáticas 

 

Ulcerações traumáticas podem ocorrer através de um dano mecânico e 

possuem diversos tamanhos e formatos17,87. Essas lesões geralmente possuem 

formato oval com um diâmetro entre 1 a 8 mm, apresentam-se em áreas eritematosas 

que circundam uma área central com membrana destacável e fibrinopurulenta17,87.  

As úlceras traumáticas podem se localizar tanto nas áreas móveis quanto nas 

áreas sésseis da mucosa oral quando relacionadas ao uso de próteses removíveis17. 

Geralmente, os pacientes experimentam o desenvolvimento dessas lesões quando 

iniciam a utilização de próteses novas, sendo necessário o ajuste das mesmas durante 

uma ou várias consultas de proservação após a instalação até que as úlceras 

desapareçam e a prótese esteja confortável para o uso. As úlceras traumáticas 

desaparecerão sozinhas após o ajuste das próteses, não sendo necessários 

procedimentos adicionais. Se a úlcera for muito extensa ou dolorida, podem ser 

prescritos analgésicos sistêmicos, uma pomada anti-inflamatória tópica e o uso de 

soluções antissépticas locais por 7 dias para auxiliarem a cicatrização da mucosa ou 

amenizarem a dor97.  

Outros fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento de 

ulcerações por uso de próteses são: as superfícies mucosas irregulares com presença 

de espículas ósseas, as bases de prótese mal adaptadas, subextensas ou com bordos 

finos e cortantes, a instabilidade oclusal por contatos dentais prematuros ou má 

articulação das próteses, a presença de exostoses ósseas, o rebordo ósseo 

acentuadamente reabsorvido e a flacidez da mucosa oral subjacente às bases da 

prótese98.  
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Figura 6 – Úlcera traumática presente em rebordo alveolar superior. 

 

 

 

Fonte: Cristiane Machado Mengatto. 

 

4.1.5 AVALIAÇÃO PROTÉTICA E DA MUCOSA ORAL  

  

O exame da cavidade bucal é extremamente importante antes de se iniciar a 

confecção de próteses dentais e também durante as consultas periódicas de 

manutenção das próteses confeccionadas para a avaliação da presença de lesões de 

mucosa98. A detecção dessas lesões pode afetar significativamente a qualidade de 

vida dos pacientes, assim como, alterar positivamente o prognóstico de diversas 

patologias através da descoberta precoce98.  

Para realizar o exame, é necessário que haja iluminação adequada e que o 

cirurgião-dentista adote uma sistemática de avaliação da mucosa e demais 

estruturas98. O exame consiste na avaliação do palato mole, palato duro, lábios, 

língua, assoalho de boca, mucosa jugal, gengivas, rebordos ósseos residuais, 

orofaringe98. 

O palato mole é examinado com visão direta, e geralmente não é necessário 

executar a palpação98. Esta área do palato deve apresentar-se com mobilidade 

quando o paciente diz “ah”, além de homogeneidade e coloração avermelhada ou 

rósea98.  

O palato duro é caracterizado por uma mucosa queratinizada, grossa e de 

coloração rósea98. O exame deve ser realizado através da visão direta em campo bem 

iluminado. Pode-se realizar palpação e deve-se observar se há presença de 
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inflamação, de diferença de coloração na mucosa, de ulcerações ou aumentos de 

volume98.  

Os lábios devem ser examinados na sua face externa e interna98. É importante 

observar se há aspecto homogêneo da coloração da pele e mucosa, se o lábio não se 

apresenta enrijecido e se há simetria. Além disso, o vermelhão do lábio deve estar 

bem definido, sem ressecamentos, cortes, rachaduras ou lesões98. 

Para a realização do exame da língua, o cirurgião-dentista deve solicitar que 

o paciente coloque a língua para fora da boca, e realizar a apreensão da língua com 

a utilização de uma gaze para conseguir movimentá-la para os lados direito e 

esquerdo, para cima e para baixo, para a completa verificação da sua estrutura 

anatômica em toda extensão98. Deve-se observar sua coloração e textura, e avaliar a 

presença de ulcerações, formações de placas esbranquiçadas e mudanças no 

aspecto das papilas98. O assoalho de boca deve ser avaliado através da solicitação 

ao paciente para que ele eleve a língua de modo a tocar no palato. Deve-se avaliar a 

presença de úlceras, de aumento das varicosidades em número ou dilatação, e a o 

aspecto e a drenagem da saliva através dos ductos das glândulas salivares 

submandibulares e sublinguais presentes nessa região98. As glândulas salivares 

maiores também podem ser palpadas externamente e internamente à cavidade oral, 

em busca de aumentos teciduais e nódulos doloridos. 

A mucosa jugal é caracterizada pela presença de um tecido não 

queratinizado98. A avaliação deve ser realizada através da visualização e da palpação, 

de maneira que a mucosa deve apresentar-se com coloração rósea e consistência 

uniforme98. Na mucosa jugal também se observa a saída das glândulas salivares 

parótidas, cujo aspecto e consistência podem ser verificados por visão direta e 

palpação. 

A gengiva saudável possui coloração rósea, margens bem definidas e 

inseridas, normalmente localizando-se no limite ou acima da junção cemento-esmalte, 

não se observando a exposição de tecido dental radicular98. É necessário observar se 

há a presença de ulcerações, descolorações, recessões gengivais com exposição de 

tecido dentinário, sangramentos espontâneos ou à sondagem, supuração, inflamação 

ou hiperplasia da gengiva ao redor dos dentes remanescentes98. Também é 

necessário conduzir exames periodontais ou radiografias complementares que 

permitam estabelecer as condições de saúde e doença relacionadas com o tecido 

gengival e periodontal ao redor dos dentes remanescentes. 
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A avaliação do fluxo salivar é importante e necessária devido à melhora da 

qualidade de vida e à prevenção do desenvolvimento de lesões orais advindas do 

diagnóstico de hipossalivação. A hipossalivação é caracterizada pela baixa produção 

de saliva na cavidade oral e seu diagnóstico é realizado através da medição do fluxo 

salivar99. A análise do fluxo é feita através da coleta de saliva não-estimulada ou de 

saliva estimulada. Para a saliva não-estimulada, o paciente permanece sentado 

confortavelmente com a cabeça rebaixada e deposita por 10 minutos em um copo 

plástico a saliva produzida, sem forçar a cuspida. Após esse período, aguarda-se a 

redução das bolhas na saliva coletada, ou se realiza a centrifugação, se for possível. 

Faz-se a medição da saliva não-estimulada com uma seringa plástica descartável de 

10 mL, e anota-se o resultado para  cálculo do volume de saliva por minuto. Para isso, 

divide-se o volume obtido em mL pelo tempo de coleta de 10 minutos.  Para a coleta 

de saliva estimulada, o paciente permanece sentado confortavelmente com a cabeça 

rebaixada e descarta a saliva produzida por 2 minutos. Fornece-se ao paciente um 

pedaço de goma neutra ou de plástico tipo parafina para mastigar por 3 minutos e a 

saliva produzida é depositada em um recipiente plástico durante esse período. Após 

a coleta da saliva, aguarda-se a redução das bolhas na saliva coletada, ou se realiza 

a centrifugação, se for possível. Faz-se a medição da saliva não-estimulada com uma 

seringa plástica descartável de 10 mL, e anota-se o resultado para cálculo do volume 

de saliva por minuto. Para isso, divide-se o volume obtido em mL pelo tempo de coleta 

de 3 minutos. O diagnóstico de hipossalivação é considerado quando o fluxo salivar 

não-estimulado é menor que 0,1ml/ minuto e quando o fluxo salivar estimulado é 

menor que 0,7ml/ minuto100.  

A avaliação da qualidade da prótese e da sua higienização é necessária, 

observando: o tempo que a prótese foi feita e utilizada, o  aspecto clínico de 

higienização nas regiões interna e externa das bases de resina acrílica e da região 

interna de grampos e conectores metálicos, a presença de depósitos de cálculo ou 

pigmentações ao redor dos dentes acrílicos, a presença de trincas e fraturas nos 

grampos metálicos ou na resina acrílica, se há dentes faltantes, desgastados ou 

quebrados, desgastes e ranhuras na base ou nos dentes, faltas de polimento, bordos 

finos demais ou mal adaptados à mucosa subjacente, a instabilidade da base 

protética, e a presença de câmara de sucção ou de linhas americanas na região 

interna do palato das bases acrílicas. Essas condições, uma vez identificadas, 

demandarão a atuação do cirurgião-dentista para o conserto, reembasamento ou até 



47 

 

mesmo a troca da prótese dental por outra nova. As próteses também precisam ser 

avaliadas quanto à boa articulação entre os dentes antagonistas, a adequada 

manutenção da dimensão vertical de oclusão do paciente, e a satisfação do paciente 

quanto à estética e ao uso das próteses. 

Além da avaliação clínica das próteses e da mucosa oral, o cirurgião-dentista 

precisa indagar o paciente sobre o histórico relacionado ao uso das atuais próteses; 

como o tempo de uso, quando, onde e por quem as próteses foram confeccionadas; 

se consegue utilizá-las para comer e quais tipos de alimento consegue ou não 

mastigar; como é sorrir ou falar com as próteses e se relacionar com outras pessoas; 

e se sente dor ou desconforto na mucosa ou na face com as atuais próteses.  

 Também é importante que o cirurgião-dentista pergunte ao paciente nas 

visitas de avaliação sobre o histórico odontológico e médico, como por exemplo, seus 

hábitos, vícios, uso de medicações, drogas, álcool ou fumo e possíveis doenças 

prévias ou atuais para o correto manejo, orientação e identificação dos fatores 

etiológicos em casos de presença de lesões ou doenças orais. 

 

4.1.6 HIGIENE ORAL E DAS PRÓTESES DENTAIS 

 

 A limpeza da cavidade oral é extremamente importante para reduzir o acúmulo 

de biofilme bacteriano sobre os dentes, a gengiva e a prótese dental, responsável por 

diversos tipos de doenças que podem se desenvolver na boca. Para um controle 

adequado de higiene oral, torna-se necessária a escovação dentária, assim como, a 

utilização de dispositivos que façam a limpeza entre os dentes, os quais podem ser o 

fio-dental ou a escova interdental. A escovação dentária pode ser realizada com uma 

escova de dentes convencional de cerdas macias e, em casos de áreas de difícil 

acesso para a escovação pode-se utilizar uma escova unitufo101. A escolha de quais 

dispositivos de higiene oral utilizar deve ser individualizada pelo profissional para cada 

tipo de caso. 

As próteses removíveis totais ou parciais requerem uma higienização 

cuidadosa devido ao potencial da resina acrílica em ser reservatório de 

microrganismos patogênicos, que pode predispor a possíveis complicações na 

cavidade bucal, como, por exemplo, a estomatite protética49,55. A higienização das 

próteses se dá através da desinfecção mecânica com a utilização de escova dental e 

dentifrício ou sabão neutro, e também através da desinfecção química complementar. 
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Para a desinfecção química, há muitas soluções disponíveis no mercado, entretanto, 

existem algumas diferenças entre estes produtos que devem ser consideradas para a 

sua utilização adequada. 

 

4.1.6.1 Diferenças entre os métodos químicos de desinfecção das próteses 

removíveis 

 

Os métodos químicos para desinfecção das peças protéticas apresentam-se 

em grande variedade descritos na literatura, incluindo os tratamentos com 

hipocloritos, peróxidos, ácidos, enzimas, energia de micro-ondas, medicamentos e 

antissépticos bucais, como o digluconato de clorexidina102. O ideal seria que esses 

métodos e soluções fossem efetivas em eliminar completamente o biofilme microbiano 

formado sobre a resina acrílica ou o metal das próteses dentais; que também fossem 

de fácil emprego por parte dos pacientes em suas casas; e que não alteram as 

propriedades da resina acrílica ou dos metais dos quais as próteses são feitas103,104. 

A literatura ainda não traz evidências científicas suficientemente fortes de uma 

solução ou método químico ideal para ser utilizado de maneira caseira pelos pacientes 

para desinfetarem suas próteses dentais com segurança e eficiência24,105. Há algumas 

desvantagens na utilização de alguns agentes químicos r métodos para a desinfecção 

de próteses105. Dentre as soluções empregadas, as mais utilizadas são as soluções 

de hipoclorito de sódio e o digluconato de clorexidina, que apresentam amplo espectro 

de ação antifúngica e antibacteriana sendo efetivas em eliminar o biofilme presente 

nas próteses. Entretanto, apesar de suas propriedades, alguns efeitos indesejados 

são relatados106.  

O hipoclorito de sódio é a solução química mais frequentemente recomendada 

para a desinfecção de próteses acrílicas107.  Essa solução possui característica 

bactericida e fungicida porque age diretamente na matriz orgânica do biofilme 

microbiano, resultando na dissolução da estrutura polimérica. Essas características 

permitem que o hipoclorito de sódio reduza a adesividade da Cândida albicans108. 

Entretanto, quando empregado pode ocasionar corrosão ao metal das próteses e 

influenciar na estabilidade de cor, na força flexural, na rugosidade superficial e na 

resistência da resina acrílica presente na base da prótese109. Além disso, essa solução 

pode ter efeito citotóxico moderado aos tecidos da mucosa oral e também deixar um 

gosto residual desagradável mesmo após a lavagem das próteses com água106. Para 
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o hipoclorito de sódio, a mistura de 50 ml (1/4 de copo de requeijão) de água para 10 

ml (uma colher de sopa) de uma solução comercial usada para limpeza doméstica de 

hipoclorito de sódio a 2,5%, promoverá a mistura para imersão contendo 

aproximadamente 0,5% de hipoclorito de sódio. A prótese, apenas de resina acrílica 

sem metais, após ser higienizada mecanicamente, deve ser deixada por 10 minutos 

diários imersa na solução e depois lavada em água corrente antes de ser retornada à 

boca.    

  A solução de digluconato de clorexidina é um antisséptico que possui um largo 

espectro de atividade antimicrobiana e seu efeito é capaz de formar uma camada de 

revestimento branco sobre a superfície dentro das primeiras 24 horas de uso da 

solução. Essa camada ocorre devido à substantividade do agente que forma uma 

barreira protetiva110. Esta solução possui mecanismo de ação bactericida e 

bacteriostática. Seu mecanismo depende da concentração dessa solução, e atua 

contra fungos e bactérias110. No caso de essa ser a solução de escolha, pode-se 

solicitar a manipulação em farmácia de uma solução aquosa de digluconato de 

clorexidina a 2% para a imersão de próteses dentais com e sem metal durante 10 

minutos diários. 

A absorção da clorexidina pelos microrganismos é muito rápida, geralmente 

ocorre dentro de 20 segundos, e quando em baixas concentrações afeta a integridade 

da parede celular, através do ataque da membrana citoplasmática111. O dano causado 

à membrana semipermeável do citoplasma permite o vazamento dos componentes, o 

que resulta na lise e morte celular111. Embora não provoque efeitos em metais, alguns 

componentes da solução podem penetrar na resina acrílica das próteses e mudar a 

morfologia da sua superfície e suas propriedades. Além disso, o tempo de imersão e 

a concentração desta solução podem modificar a estrutura polimérica do material. e 

também podem provocar manchamento na superfície da resina acrílica da prótese, 

dos dentes remanescentes e do tecido epitelial presente na língua do paciente106,110. 

A alteração de paladar também é um efeito indesejável relatado pelos pacientes 

quando utilizam a clorexidina. 

A solução de glutaraldeído é um dialdeído não ativo contra bactérias quando 

presente em soluções ácidas, entretanto, quando ativado em pH 7,5 a 8,5, a solução 

se torna biocida112. A solução comercial de glutaraldeído a 2% por 10 minutos de 

imersão é não corrosivo para a maioria dos materiais protéticos e age bem mesmo na 

presença de matéria orgânica. Entretanto, esta solução possui uma alta toxicidade, 
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cujas principais manifestações clínicas consistem na irritação dos olhos, pele e 

mucosas, pode induzir a asma e causar dermatite de contato113. Essa toxicidade, 

levou à proibição do seu uso em superfícies fixas e artigos não-críticos pela Vigilância 

Sanitária no Brasil e em vários países112, sendo de uso restrito para esterilização e 

desinfecção apenas em ambientes hospitalares ou de serviços de saúde. O uso do 

glutaraldeído a 2%, portanto, não é recomendado como desinfetante caseiro aos 

pacientes. 

 Outra opção desinfetante é o ácido peracético, uma solução química com forte 

poder desinfetante e um amplo espectro antimicrobiano, formado através da reação 

química entre o ácido acético (CH3COOH) e uma solução aquosa de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), sob presença de um catalisador111. Esta solução possui eficácia 

antimicrobiana, mesmo na presença de resíduos orgânicos, além de ser não tóxica, 

não mutagênica e promover uma excelente desinfecção em um curto período114,115. 

 O ácido peracético age através da oxidação da membrana celular, do conteúdo 

citoplasmático e do material genético, oxidando enzimas essenciais para a 

sobrevivência e reprodução da célula116. Esta é uma solução barata, entretanto, fica 

restrita ao uso hospitalar e dos serviços de saúde, por ser fortemente citotóxica. O 

ácido peracético não é uma boa solução para desinfecção de rotina das próteses por 

ter cheiro e gosto residual desagradáveis, poder irritar a mucosa oral e ter 

propriedades corrosivas e branqueadoras que podem alterar a cor da resina acrílica 

e reduzir a resistência dos metais117-121. Portanto, o uso do ácido peracético também 

não é recomendado como desinfetante caseiro de próteses aos pacientes. 

Dentre os métodos químicos, os peróxidos alcalinos efervescentes são os 

agentes mais comercializados para higienização caseira de próteses dentais. Estão 

disponíveis em forma de pó ou de tabletes efervescentes que se transformam em 

soluções alcalinas de peróxido de hidrogênio quando dissolvidos em água122. Esta 

solução apresenta uma combinação química complexa de ingredientes ativos 

designados para atacar os constituintes orgânicos dos depósitos nas próteses122. A 

efervescência criada pela liberação de oxigênio realiza uma limpeza mecânica na 

prótese, e a presença de agentes oxidantes ajuda a remover manchas e a ter ação 

antimicrobiana122. Os peróxidos efervescentes podem ser utilizados tanto em próteses 

totais quanto em próteses parciais removíveis contendo metais, pois não causam 

danos ao metal nem à resina acrílica do aparelho122, no entanto sua ação reduz a 

carga microbiana nas próteses, mas não é capaz de eliminá-la; diferentemente dos 
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agentes químicos descritos anteriormente: o hipoclorito de sódio, o digluconato de 

clorexidina, o glutaraldeído e o ácido peracético, que são eficazes em eliminar os 

microrganismos das próteses após 10 minutos de imersão24,105. Quando os peróxidos 

efervescentes forem a opção de escolha, deve-se seguir as recomendações descritas 

na bula de cada fabricante para a desinfecção das peças protéticas, já que são muitos 

os tipos, composições e marcas comerciais de pastilhas e pós efervescentes 

disponíveis no mercado. 

Além das pastilhas efervescentes, o vinagre de vinho branco, de álcool e de 

maçã (ácido acético a 4%) também tem sido estudado como possível desinfetante 

caseiro de próteses dentais, pela sua facilidade de obtenção nas residências e custo 

reduzido. No entanto, os estudos mostram que o vinagre não é efetivo, nem puro e 

nem diluído, para eliminar o biofilme bacteriano de próteses dentais, conseguindo 

apenas reduzir a carga microbiana presente24,105. Quando o vinagre for uma opção de 

escolha para reduzir a contagem microbiana de peças protéticas, pode-se utilizar o 

vinagre puro que contém aproximadamente um teor de 4% de ácido acético, 

mergulhando a prótese por 10 minutos após a higienização mecânica. Após, lavar 

abundantemente em água corrente antes de levar à boca. 

A energia de micro-ondas foi revisada como método para desinfecção caseira 

de próteses dentais e redução da estomatite protética123,124.  

O efeito das micro-ondas afetaria de maneira térmica e não-térmica os 

microrganismos contidos nas próteses a ponto de os levar à morte por destruição dos 

componentes da membrana celular microbiana pelo campo magnético das micro-

ondas, causando aumento da permeabilidade celular124.  No entanto, não há um 

consenso na literatura sobre o tempo de exposição à energia de micro-ondas, ao 

veículo de imersão e à potência do aparelho de micro-ondas para serem utilizados 

para a desinfecção das próteses acrílicas. Há de se considerar que o micro-ondas não 

tem recomendação para ser utilizado com próteses que tenham componentes 

metálicos, podendo causar danos ao aparelho de micro-ondas e à prótese. Também, 

a literatura não traz um consenso se a energia de micro-ondas altera ou não as 

propriedades da resina acrílica das próteses submetidas aos protocolos de 

desinfecção, sendo esse efeito dependente do uso a longo ou curto prazo desse 

protocolo, sendo um protocolo sensível ao tipo de aparelho, potência, tempo de 

exposição. Essa oscilação no protocolo necessário e a falta de consenso torna difícil, 
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até o momento, a sua prescrição profissional para ser utilizado como rotina de 

desinfecção protética caseira para os pacientes123,125.  

 Frente à situação de não se ter uma solução ideal que atenda as próteses em 

acrílico e em metal de maneira a eliminar os microrganismos, tem se estudado a 

mistura de soluções químicas como efeito sinérgico antibacteriano, de maneira que, 

por exemplo, a mistura de vinagre de vinho branco com peróxido de hidrogênio a 3% 

na proporção de metade do volume de cada uma das duas soluções se mostrou eficaz 

em eliminar completamente Candida albicans e Staphylococcus aureus da resina 

acrílica em 10 minutos de imersão, não se mostrando prejudicial às propriedades de 

superfície da liga metálica das próteses dentais24,105. Estudos como esses são 

promissores em encontrar uma mistura de soluções que seja ideal para a eficaz 

desinfecção caseira das próteses dentais com e sem metal.  

Atualmente, a escolha pelo tipo de desinfecção química ainda é controversa 

entre os profissionais, não havendo ainda a solução ou a mistura de soluções dita 

ideal. Até que a literatura evidencie o ideal, deve-se escolher por um dos métodos 

acima apresentados que melhor se adapte a cada caso, de maneira a apresentar 

melhores evidências de ao mesmo tempo:  ter o melhor custo-benefício e facilidade 

ao paciente; ser mais eficaz em eliminar os microrganismos e menos prejudicial às 

propriedades do tipo específico de prótese que o paciente utiliza. 

 

4.1.6.2 Higienização da cavidade oral e das próteses dentais removíveis 

 

A seguir, estão reunidas orientações que podem ser passadas ao paciente para 

a adequada realização da higiene oral e desinfecção mecânica e química de próteses 

dentais removíveis. 

  

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DA CAVIDADE ORAL E 

DAS PRÓTESES REMOVÍVEIS 

 

Durante a escovação é importante que você esteja de frente para um espelho 

e que haja concentração na tarefa na qual está realizando. Sua escova deve ter cerdas 

macias e cabeça pequena que seja confortável para acessar os lugares mais difíceis 

como os dentes do fundo da boca. Se a escova for grande, você não conseguirá ter 

um bom acesso à gengiva e aos dentes do fundo durante a escovação. Além disso, é 
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necessário que você realize o uso correto da pasta dental, cuja quantidade 

recomendada é a do tamanho de um grão de ervilha. Ao ler o rótulo, a pasta dental de 

escolha deve sempre conter flúor na sua composição, não havendo necessidade de 

ter agentes que se dizem clareadores ou dessensibilizantes, a menos que o seu 

cirurgião-dentista lhe recomende. Você deve reservar, um tempo de no mínimo 2 

minutos de escovação para uma adequada higiene bucal. O uso do fio dental é 

importante para a remoção de restos alimentares ou placas bacterianas que se 

acumulam entre dois dentes. É necessário que a utilização do fio dental seja 

adicionada à rotina diária, antes ou após a escovação dentária manual.  

 

1- Segurar a escova e, quando a levar em boca, certificar de que as cerdas 

estejam tocando o dente e uma pequena parte da margem da gengiva. 

2- Colocar a escova contra os dentes que estão mais ao fundo e fazer 

movimentos de vaivém. Fazer uma arcada dental por vez. Sempre iniciar 

dos dentes do fundo para os da frente e trabalhar lentamente. Ter uma 

ordem de início e fim de escovação, que pode ser: a parte interna do arco 

dental, depois a parte de cima dos dentes (oclusal) e por último a parte 

externa do arco dental. Ter uma sequência como essa é importante para 

que nenhum dente ou face dental seja esquecido. 

3- Quando estiver limpando a superfície de fora dos dentes, utilizar a escova 

na horizontal. Entretanto, quando estiver limpando a parte de dentro dos 

dentes, utilizar a escova mais inclinada para vertical, tanto nos dentes de 

cima quanto nos dentes de baixo. 

4- Evitar fazer força excessiva e movimentos longos e rápidos. 

5- Não deixe acumular muita espuma na boca para que consiga visualizar 

através do espelho o movimento que está fazendo. Após finalizar as duas 

arcadas, lave abundantemente a boca com água corrente para eliminar a 

espuma e detritos. 

 

Higienização da língua com raspadores ou escova dental102 

 

Após a escovação dos dentes, também é impostante realizar a higienização da 

superfície da língua, que pode ser feita com raspadores plásticos próprios ou com a 
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escova dental. No caso da escova dental, utilize um pouco de pasta de dente, do 

tamanho de um grão de arroz, para reduzir a sensação de ânsia ao escovar a língua. 

 

1- Estender a língua para fora. 

2- Respirar apenas pelo nariz, a fim de reduzir náuseas. 

3- Colocar o raspador ou a escova o mais posteriormente possível na língua, 

fazendo leve pressão e fazendo o movimento completo de varrer, de maneira 

que o raspador ou a escova dental sejam levados da parte posterior da 

superfície da língua, para a sua parte mais anterior, em direção para fora da 

boca. 

4- Repetir esse movimento algumas vezes, inclusive na lateral da língua. 

5- Lavar a boca e lavar o raspador ou escova com água corrente.  

 

Utilização de fio dental102 

 

  Antes ou após a escovação e a limpeza da língua, o uso do fio dental deve 

fazer parte de sua rotina diária. A função do fio dental é remover os 

microrganismos que estão aderidos na superfície entre dois dentes, e não apenas 

tirar pedações e restos de alimentos que ficaram impactados entre os dentes. 

Assim, o fio dental deve ser usado entre cada dente, de maneira a ser raspado 

delicadamente em sua superfície, até próximo à margem da gengiva. 

 

1- Selecionar aproximadamente 40cm de fio dental, enrolar entre os dedos 

médios de cada mão, permitindo cerca de 10cm de distância entre estes. 

Assim, deve-se segurar o fio entre o polegar e o indicador, de modo a deixar 

cerca de 3cm entre os polegares, que passará nas superfícies dentais. 

2- De maneira cuidadosa, deve-se permitir que o fio ocupe o espaço entre dois 

dentes através de movimentos de vaivém. É importante tomar cuidado com 

movimentos rápidos e de força excessiva para que não haja danos à 

gengiva. 

3- Deixar que o fio entre em contato com a gengiva, de maneira que permita 

que ele adentre logo abaixo dela, assim, deve-se realizar com cuidado o 

movimento de vaivém, sentindo que o fio delicadamente raspou a superfície 

dos dois dentes. 
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4- Deslizar o fio para cima, com o movimento de vaivém. Retirar o fio do 

contato entre os dentes e realizar o mesmo processo em outros dentes. 

• É importante que se utilize uma parte limpa do fio para cada espaço entre 

dois dentes, por isso o fio é comprido, para que você vá trocando sua 

posição a cada espaço a ser limpo; 

• O sangramento gengival durante a utilização do fio-dental é comum e não 

deve ser motivo para que você pare de utilizar este método. Conforme a 

utilização rotineira do fio-dental combinado com a escovação o 

sangramento gengival tende a diminuir ou desaparecer. 

 

Utilização de escova interdental102 

 

As escovas interdentais podem ser utilizadas para complementar a escovação 

dos dentes, dependendo do caso. Em geral, a escova interdental é indicada quando 

há a presença de espaços maiores entre os dentes ou em casos específicos para 

limpeza de próteses fixas e implantes. As escovas possuem diferentes tamanhos 

disponíveis no mercado, por isso, é importante selecionar aquela cujo diâmetro seja 

adequado para o tamanho do espaço presente a ser limpo. É comum que se utilize 

diferentes tamanhos de escova interdental para uma mesma pessoa, devido aos 

espaços variados entre os dentes de uma mesma boca.  

 

1- Segurar a escova interdental e inseri-la no espaço dental a ser limpo, 

empurrando-a do lado de fora para dentro entre os dentes de forma cuidadosa.  

2- Fazer movimentos de vaivém com a escova, utilizando todo o comprimento da 

mesma para realizar a higiene dental.  

3- Permitir que a escova entre levemente na gengiva, utilizando uma leve pressão 

sob a escova contra a mesma. 

4- Caso haja dificuldade de manuseio em dentes posteriores, deve-se realizar um 

pequeno fechamento de boca para que a bochecha fique menos tensionada, 

assim, você conseguirá utilizar a escova interdental com mais facilidade. 

5- Higienizar todos os espaços que a escova interdental consiga adentrar. Após, 

lavar abundantemente com água e secá-la. 
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Desinfecção da prótese total102,122,126 

 

O método de desinfecção das próteses totais pode ser dividido em dois, dentre 

eles existe o método mecânico, que é caracterizado pelo uso de escova dental macia 

com água e sabão ou com água e pasta de dente, e o método químico, que se 

caracteriza pela utilização de soluções higienizadoras vendidas comercialmente para 

a limpeza da prótese.  

 

Desinfecção mecânica da prótese total  

 

1- Retirar a prótese da boca para higienizá-la e lavá-la com abundância em água 

corrente para remover restos alimentares. 

2- Com o auxílio de uma escova de cerdas macias e pasta de dente não abrasiva 

ou sabão neutro, realizar a escovação com movimentos de vaivém, dando 

ênfase às áreas de maior acúmulo de alimentos. É importante que todas as 

áreas da prótese sejam escovadas, tanto a parte externa como a parte interna. 

3- Lavar a prótese em água corrente após a escovação para remover a espuma 

do sabão ou pasta de dente e os restos alimentares e microrganismos.  

4- É importante que, além das próteses, as mucosas da boca também sejam 

higienizadas mesmo que não haja dentes. Para isso, enrole uma gaze úmida 

no dedo indicador, ou utilize a própria escova de cerdas macias. Passe a gaze 

ou a escova levemente pelas mucosas do céu da boca, da língua e das 

gengivas, esfregando gentilmente para remover debris de comida e 

microrganismos.  

5- É importante que, após realizada a escovação, a prótese seja mergulhada em 

um copo com água nos momentos em que não há pretensão de recolocá-la em 

boca novamente, por exemplo, ao dormir.  

6- É importante que a prótese seja retirada antes de dormir para dar um descanso 

à mucosa. Antes disso, a prótese deve ser higienizada e submersa em um copo 

com água durante a noite. A prótese deve permanecer no copo com água 

durante todo o período de sono.  

7- É importante ressaltar que a prótese não deve ser lavada com água quente, 

pois há risco de danificação da sua estrutura. Não se deve raspar ou lixar a 

superfície das próteses na tentativa de remover manchas ou depósitos 
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aderidos pois você provocará ainda mais ranhuras e rugosidades, tornando-a 

desconfortável para o uso. Esse processo de limpeza mais profunda, quando 

necessário, deve ser realizado pelo cirurgião-dentista. 

 

Desinfecção química da prótese total127 

 

1- Em um copo de requeijão, realizar a mistura de 50ml (1/4 do copo) de água 

com 10ml (uma colher de sopa) de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% 

(aquela das marcas comerciais utilizada na limpeza doméstica). 

2- Mergulhar a prótese já higienizada no copo contendo a mistura por no 

máximo 10 minutos.  

3- Retirar a prótese do copo e lavá-la abundantemente em água corrente antes 

de retornar à boca. Deixar a prótese submersa em um copo com água se 

for durante o período de sono.  

4- É importante ressaltar que este procedimento complementar de desinfecção 

química, exceto quando recomendado de maneira diferente pelo cirurgião-

dentista, deve ser realizado apenas 1 vez por semana, devido à capacidade 

de descoloração da prótese total causada pela solução de hipoclorito de 

sódio.  

 

Desinfecção da prótese parcial removível 

 

Assim como a prótese total, as próteses parciais removíveis possuem a 

mesma característica de acúmulo de restos alimentares e de microrganismos que 

podem desencadear doenças orais ou gerais47. A composição do seu material, em 

resina acrílica, é semelhante ao da prótese total, com exceção da presença de metais, 

que torna a higienização deste dispositivo protético um pouco diferente daquela 

realizada na prótese total. Entretanto, ainda há muita semelhança na técnica de 

higienização a ser empregada. Para a higienização das próteses parciais removíveis 

o método químico não está contraindicado; entretanto, o uso de soluções químicas 

quando realizada de maneira incorreta e repetida pode danificar o metal presente na 

estrutura da prótese57,122. 
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O método de higienização deste dispositivo protético é muito semelhante com 

aquele empregado para próteses totais, o que o torna diferente é exclusivamente 

devido à necessidade de higienização dos metais que compõem a sua estrutura. 

 

Desinfecção mecânica da prótese parcial removível126,127 

 

1- Retirar a prótese da boca para higienizá-la e lavá-la em água corrente para 

remover restos alimentares. 

2- Com o auxílio de uma escova de cerdas macias e pasta de dente não abrasiva 

ou sabão neutro, realizar a escovação com movimentos de vaivém, dando 

ênfase as áreas de maior retenção de restos alimentares ou placa bacteriana. 

É importante que todas as áreas da prótese sejam escovadas, tanto a parte 

externa como a parte interna. 

3- Com a ajuda de uma escova com cerdas de formato cilíndrico ou cônico (bitufo), 

realizar a limpeza dos grampos metálicos da prótese através de pequenos 

movimentos rotacionais, em especial, a parte interna desses grampos, que fica 

em contato com os dentes retentores. 

4- Lavar a prótese em água corrente após a escovação para remover a espuma 

do sabão ou pasta de dente e os restos alimentares ou placa bacteriana; 

5- É importante que haja higienização da cavidade oral, de acordo com o passo-

a-passo descrito anteriormente. 

6- É importante que, após realizada a escovação, a prótese seja mergulhada em 

um copo com água nos momentos em que não há pretensão de recolocá-la em 

boca novamente. 

7- É necessário que a prótese seja retirada antes de dormir, higienizada e 

submersa em um copo com água. A prótese deve permanecer no copo com 

água durante todo o período de sono. 

8- É importante ressaltar que a prótese não deve ser lavada com água quente, 

pois há risco de danificação da sua estrutura. 
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Desinfecção química da prótese parcial removível através do uso de patilhas 

efervescentes128 

 

1- Em um copo, realizar a mistura de 100ml de água com 1 pastilha 

efervescente. Caso o fabricante solicite um volume diferente de água, 

respeite o volume descrito na embalagem do produto. 

2- Mergulhar a prótese já higienizada no copo contendo a mistura, enquanto a 

mistura está efervescendo, e mantenha a prótese imersa por 15 minutos.  

3- Retirar a prótese do copo e lavá-la abundantemente em água corrente, 

após, deixar a prótese submersa em um copo com água durante o período 

de sono.  

4- É importante ressaltar que este procedimento complementar de desinfecção 

química, exceto quando recomendado de maneira diferente pelo cirurgião-

dentista, deve ser realizado 1 vez por semana.  

 

Desinfecção química da prótese parcial removível através da mistura de vinagre 

de vinho branco e de peróxido de hidrogênio a 3% (água oxigenada 10 volumes) 

em partes iguais24,105 

 

1- Em um copo, realizar a mistura de vinagre de vinho branco e de água 

oxigenada 10 volumes (também camada de peróxido de hidrogênio a 3%)) 

em quantidades iguais (50ml do vinagre com 50ml da ágia oxigenada). 

2- Mergulhar a prótese já higienizada no copo contendo a mistura, e deixar por 

10 minutos.  

3- Retirar a prótese do copo e lavá-la abundantemente em água corrente. 

Após, deixar a prótese submersa em um copo com água durante o período 

de sono. 

4- É importante ressaltar que este procedimento complementar de desinfecção 

química, exceto quando recomendado de maneira diferente pelo cirurgião-

dentista, deve ser realizado 1 vez por semana.  
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4.2 LEVANTAMENTO DA EXISTÊNCIA DE MANUAIS SEMELHANTES 

 

A busca na plataforma Google resultou em 767 arquivos nos quais, aqueles 

que demonstraram maior relevância e pertinência ao tema proposto, delimitaram-se a 

assuntos de protocolos técnicos de confecção e planejamento de próteses dentais, 

biossegurança de materiais, cuidados em saúde oral, lesões bucais relacionadas ao 

uso de próteses e métodos de higienização da cavidade oral e/ou das próteses. A 

grande maioria dos arquivos encontrados disponibilizam os assuntos de maneira 

fragmentada e a sua grande maioria oferece informações rápidas, com pouco 

embasamento teórico.  

  A pesquisa realizada pelo cruzamento de palavras-chave “Manual + Cuidado + 

Prótese Dentária” gerou 88 resultados, nos quais foram selecionados 16 arquivos. 

Dentre estes, 10 arquivos são relacionados ao cuidado em saúde oral, 1 arquivo 

relacionado à abordagem ao paciente com estomatite, e 1 arquivo que aborda lesões 

bucais relacionados ao uso de prótese. A busca realizada pelo cruzamento das 

palavra-chave “Manual + Cuidado + Prótese Dental” gerou 52 resultados. Foi 

selecionado 1 arquivo que aborda o tema de fatores socioeconômicos e sua relação 

com a utilização de prótese e 1 arquivo sobre a caderneta da pessoa idosa. A 

pesquisa realizada pelo cruzamento de palavras-chave “Manual + Cuidado + Prótese 

Removível” gerou 56 resultados, nos quais foram selecionados 2 arquivos, em que 1 

aborda o cuidado em saúde bucal, e 1 arquivo aborda lesões bucais relacionadas ao 

uso de prótese. A busca realizada pelo cruzamento das palavra-chave “Manual + 

Cuidado + Prótese Total” gerou 79 resultados, no qual foram selecionados 6 arquivos, 

em que 1 arquivo é um guia de orientação para usuários de prótese total, 2 são 

manuais para instalação de prótese total e orientação aos pacientes, 2 abordam 

métodos de higienização das próteses e 1 aborda a estomatite protética. A pesquisa 

realizada pelo cruzamento de palavras-chave “Manual + Cuidado + Prótese Parcial 

Removível” gerou 59 resultados, nos quais 6 foram selecionados, em que 1 é um guia 

de orientação e cuidado com a PPR, 2 abordam métodos de higienização da PPR, 1 

aborda a proservação de PPR, 1 aborda sobre a capacidade mastigatória de 

pacientes que utilizam próteses e 1 é a caderneta da pessoa idosa. A busca realizada 

pelo cruzamento das palavra-chave “Manual + Limpeza + Prótese Total” gerou 77 

resultados, no qual foi selecionado 1 arquivo, que aborda sobre a higiene bucal. A 

pesquisa realizada pelo cruzamento de palavras-chave “Manual + Instruções + 
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Prótese Dentária” gerou 63 resultados, nos quais foram selecionados 2 arquivos que 

abordam próteses dentárias e lesões bucais. A busca realizada pelo cruzamento das 

palavra-chave “Manual + Instruções + Prótese Removível” gerou 16 resultados, no 

qual foi selecionado 1 arquivo que aborda sobre lesões associadas ao uso de prótese. 

O restante dos cruzamentos das palavras-chave não resultou em arquivos que se 

assemelham com os assuntos propostos na presente revisão. Os arquivos não 

selecionados foram categorizados como “outros”, por abordarem assuntos fora do 

interesse do presente trabalho. 
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Tabela 6 – Relação dos resultados encontrados de acordo com as palavras-chave 

utilizadas nas buscas do Google, no período de 01/01/2010 a 20/10/2020.  

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 A busca na plataforma Amazon resultou em 28 livros pagos, os quais não 
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Prótese Removível
0 0 0 1 0 1 0 0 54

Manual + Cuidado + 

Prótese Total
0 1 1 0 1 3 0 0 73

Manual + Cuidado + 

Prótese Parcial 

Removível

0 0 1 0 0 2 2 1 53

Manual + Limpeza + 

Prótese Dentária
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Prótese Dental
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fundamentos de confecção de próteses dentais, a manuais de laboratório protéticos, 

a manuais de confecção de próteses dentais, a biossegurança em Odontologia, e a 

manuais de fases clínicas e de procedimentos odontológicos. Apenas um manual 

apresentou-se parcialmente semelhante a uma das temáticas propostas pela presente 

revisão, abordando as questões de práticas de higiene e cuidado de próteses dentais 

fixas e removíveis e é intitulado como “Cuidado dental y de protesis dentajes: Guia 

practico de higiene y cuidado de protesis dentajes fijas, removibles y férulas”. Este 

manual foi detectado através da utilização das palavras-chave “Manual + Cuidado + 

Prótese Dental” e encontra-se publicado em língua Espanhola.  
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Tabela 7 – Relação dos resultados encontrados de acordo com as palavras-chave 

utilizadas nas buscas da plataforma Amazon.  

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DO MANUAL  

 

A presente revisão de literatura resultou na elaboração de um manual sobre 

os cuidados com próteses dentais removíveis e seus usuários (Figura 8), que será 

disponibilizado na plataforma Amazon. 
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Figura 7 - Capa do Manual sobre os cuidados com próteses dentais removíveis e seus 

usuários. 

 

 
 

Fonte: O autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população edêntula, parcialmente edêntula e usuária de próteses removíveis 

possuem suas próprias particularidades e complexidades em relação à saúde oral. É 

importante que haja o entendimento da realidade na qual esses indivíduos estão 

inseridos, assim como, que se entenda o histórico, o contexto social, econômico, 

cultural, suas crenças, seu conhecimento sobre saúde oral e sua capacidade de 

acessar os serviços odontológicos para se estabelecer um diagnóstico completo e a 

escolha da melhor opção reabilitadora e um bom prognóstico da reabilitação 

escolhida. 

A busca por materiais que abordassem os temas propostos pela presente 

revisão revelou a falta de livros, manuais, ou cartilhas publicadas que trouxessem 

informações sólidas acerca do assunto, de maneira que os temas dos materiais 

existentes atualmente para a orientação sobre usuários de próteses dentais são 

abordados de maneira superficial e fragmentada nas diversas obras encontradas, não 

sendo suficiente para a orientação do profissionais e do paciente sobre o uso de 

próteses dentais removíveis. Portanto, este trabalho evidencia a sua importância por 

reunir amplamente assuntos específicos e voltados para a determinada população em 

questão sendo um dos primeiros conhecidos  a disponibilizar materiais completos 

sobre o presente assunto na literatura científica de um país com uma alta prevalência 

de indivíduos que possuem experiências de perdas dentárias e de uso de próteses 

dentais, e alta prevalência de idosos usuários de próteses dentais removíveis.   
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