
O que são próteses?  
 
 
 
Próteses são substitutos para os dentes ausentes que podem ser retiradas 
e recolocadas na boca. Embora leve algum tempo para que a pessoa 
consiga se habituar a utilizá-las e embora nunca sejam exatamente iguais 

aos dentes naturais, atualmente elas oferecem uma aparência mais 
natural e maior conforto quando comparadas a aquelas de alguns anos 
atrás.  
 
Existem dois tipos principais de próteses: totais (dentaduras) ou parciais. Seu dentista irá ajudá-lo a 
escolher o tipo de prótese mais apropriado, dependendo do número de dentes a serem substituídos e 
o custo do tratamento.  

Como funcionam as próteses?  

No caso de próteses totais, uma base acrílica da cor da mucosa bucal se apóia sobre sua gengiva. A 
base da prótese superior cobre todo o palato (céu da boca), enquanto que a prótese inferior é 
confeccionada na forma de uma ferradura, a fim de permitir espaço livre para acomodar sua língua.  
 
As próteses são feitas sob medida em um protético, a partir de moldes tirados de sua boca. Seu 
dentista irá determinar qual dos três tipos de próteses descritas abaixo é o melhor para você.  

 Prótese total convencional (dentadura)  

A prótese total convencional é colocada em sua boca depois que os dentes remanescentes 
foram extraídos e os tecidos cicatrizarem. A cicatrização pode demorar vários meses durante 
os quais você poderá ficar sem dentes.  

 Prótese total imediata  

A prótese total imediata é instalada imediatamente após a extração dos dentes 
remanescentes. (Seu dentista tira as medidas e faz as moldagens de seus ossos maxilares 
durante uma consulta). Embora as próteses imediatas ofereçam a vantagem de você não 
ficar sem os seus dentes, elas precisam ser reajustadas nos meses subseqüentes após a sua 
instalação. A razão para isto é que o osso no qual os dentes estavam inseridos sofre uma 
mudança após a cicatrização, fazendo com que a prótese fique sem estabilidade.  

 Prótese parcial removível  

A prótese parcial removível consiste em uma estrutura metálica que se apóia nos dentes 
naturais. Algumas vezes, são colocadas coroas sobre alguns dos dentes naturais e que 
servem como apoios para a prótese. Próteses parciais removíveis 

 
 
 
 

 

 


