
Guia de 

orientação para 

usuários de 

prótese total

Fase de adaptação

-O início da adaptação com a 

dentadura leva de 10 a 15 

dias. 

Durante este período pode         

aparecer:

• Sensação de apertamento           

• Sensação de a Prótese “ficar 

frouxa”, 

• Dificuldades mastigatórias

• Dificuldades fonéticas

• Regiões avermelhadas

• Desconforto de uso

Treinar fala:

- Ler em voz alta;

- Cantar em voz alta;

- Falar em frente ao espelho e 

realizar testes fonéticos.

• Desconforto de uso

• Aparecimento de “regiões 

doloridas”.

A retenção tende a diminuir 

nos primeiros dias, 

aumentando gradativamente 

após os três primeiros dias; 

•Pode ocorrer uma perda de 

sensação de paladar em torno 

de 8 a 15 dias;

• Para que uma nova Prótese 

represente ser tão eficaz 

quanto uma anterior é 

necessário um tempo em torno 

de 18 meses

Estética:

- Olhar-se em frente ao espelho;

- Sorrir em frente ao espelho;

- Fazer “mímicas” faciais em 

frente ao espelho.

· Estes procedimentos ajudam 

ao paciente à ter maior 

aceitação visual das

novas próteses, bem como 

maior segurança em se 

apresentar diante de outras

pessoas.



Mastigação:

- Mastigar, inicialmente, 

alimentos pastosos;

- Aumentar a consistência dos 

alimentos, gradativamente;

- Movimentos bruscos, 

Limpeza:

- Mecânica: Escovação. 

Existem escovas próprias para 

“dentaduras”. Usar sabão ou 

pasta dental e água;

-Química: Produtos de 

imersão. Durante a noite as 

próteses deverão ficar 

submersas em um recipiente 

contendo soluções de imersão.

- A não remoção das próteses 

removíveis da cavidade bucal 

no período noturno pode 

favorecer- Movimentos bruscos, 

inicialmente, poderão provocar 

sobrecarga na boca,

gerando desconforto e 

aparecimento de lesões tipo 

“aftas”.

Um usuário de Prótese Total 

(Dentadura) tem sua eficácia 

mastigatória reduzida

em um terço em relação a uma 

pessoa que tenha todos os seus 

dentes naturais;

Um bom grau de dilaceração dos 

alimentos pode levar cerca de 12 

semanas.

favorecer

o aparecimento de feridas;

- Escovar as próteses fora da 

boca;

- Para que se reduza o risco 

das próteses escorregarem da 

mão, caírem e 

consequentemente quebrarem; 

escová-las preferencialmente 

sobre a pia, a

qual deverá estar com água no 

seu interior ou uma pequena 

toalha (ou pano) molhada ao 

fundo.
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