
          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 

 

 

REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE 
 

Andeson Luiz Gomes da Silva
*
 

Antônio Roberto Casteliano Vitoria
*
 

NaiaraSantos de Almeida
*
 

Paulo Henrique Fagundes
**

 

Mauricio Silveira Pinheiro
*
 

 

O eduntulismos ultimamente vem sendo cada vez mais erradicado no Brasil, mas ainda 

encontra-se uma demanda bastante numerosa em busca de tratamento com próteses visando 

reabilitação oral e consequentemente restabelecer funções primordiais como mastigatória, 

estabilidade muscular, estabilidade articular e estética onde esta consequentemente é 

fundamental, pois devolve-se a auto estima ao paciente. Neste contexto, a reabilitação com 

prótese dentaria está direcionada diretamente para pacientes que perderam dentes ou 

apresentam alterações de forma e função, assim, pode-se utilizar das próteses visando 

reabilitação oral diante disso, evidencia-se diversos tipos de próteses: removíveis, fixas e 

sobre implantes, essas que podem ser direcionada individualmente para cada paciente a 

depender da necessidade e/ou planejamento. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 

de literatura acerca dos tipos de prótese dentaria que podem ser utilizadas em pacientes 

edêntulo ou parcialmente edêntulo.A referente pesquisa foi baseada em artigos científicos 

selecionados através de busca no banco de dados do Scielo, Medline, Lilacs e BVS. 

Selecionou-se os artigos e livros mais relevantes à temática, publicados entre 2010 e 2017. 

Após exame minucioso do material selecionado evidenciou-seque prótese sobre implante é 

utilizado visando substituir dentes perdidos e comprometidos, restaurando tanto a eficiência 

da mastigação, quanto a aparência estética.Em relação as próteses fixa unitária, visa o 

recobrimento total do dente, corrigindo sua forma e cor, sendo utilizado quando há grande 

parte da sua estrutura perdida por conta de tratamento de canal, fraturas coronárias. A ponte 

fixa possui essa denominação porque substitui um ou mais dentes, sendo apoiada nos dentes 

vizinhos ou pilares. As dentaduras implanto-suportadas são denominadas como overdenture, 

pois são apoiadas em implantes permitindo boa adaptação, melhor retenção, facilitando a 

mastigação, suporte labial bem como melhor aparência no terço inferior da face. Em relação a 

prótese parcial removível é utilizada quando não é possível realizar a colocação de implantes 

ou quando os dentes de apoio para prótese fixa não são adequados, assim, seu planejamento 

deve levar em conta a saúde dos dentes de apoio, a mecânica da função mastigatória, sua 

fixação e estabilidade. Conclui-se que o edentulismo total ou parcial é uma realidade 

principalmente devido a patologias e/ou mudanças fisiológica, assim para reabilitação bucal 

das funções mastigatória e preponderantemente estética, os diversos tipos de prótese 

demostrou-se possuir características de grande relevância e resultados satisfatórios, 

proporcionando uma melhora na autoestima e na qualidade de vida.   
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