Prótese Dentária

O que é a Prótese Dentária?
A prótese dentária é a especialidade da odontologia responsável pela reabilitação de um ou
mais dentes perdidos. Através desta especialidade é possível reestabelecer as funções
mastigatórias, estéticas e fonéticas.
Basicamente, existem três tipos de próteses, as fixas, removíveis e finalmente, as próteses
sobre implantes.

Por que é preciso substituir um dente
perdido?
Somente quando em perfeito equilíbrio nos arcos superior e inferior, os dentes são capazes

de desempenhar corretamente suas funções. Os dentes são submetidos o tempo todo a um
sistema de forças oriundas dos músculos da mastigação, lábios, bochechas e língua. A perda
de um só dente, causa o desequilíbrio desse sistema de forças e isso, por consequência, faz

com que os dentes movimentem-se migrando para compensar a perda, sendo criando
espaços, desníveis, prejudicando a mastigação, a fonética e a é claro, a estética.

Qual é o melhor tipo de prótese para o
meu caso?
 Antes de mais nada, é preciso realizar uma avaliação inicial. Caso necessário, é
solicitado um exame radiográfico e/ou tomográfico. Com base nos dados obtidos nestes
exames, será realizado um estudo e planejamento da opção de tratamento mais indicada
para o seu caso.

O que é uma prótese fixa?
As próteses fixas podem substituir um ou mais dentes perdidos. Elas são apoiadas sobre a
estrutura dos dentes vizinhos.

Este tipo de prótese não pode ser removida pelo paciente e podem ser confeccionadas com
materiais estéticos (resina ou porcelana) ou metais. Essas próteses são conhecidas também
pelos nomes ponte fixa, coroas, entre outros.

O que é uma prótese removível?
Quando falamos de próteses removíveis, nos referimos as próteses que substituem os
dentes perdidos e que podem ser removidas pelos pacientes.

Este tipo de prótese pode substituir apenas alguns dentes (Prótese Parcial Removível ou
PPR) ou todos os dentes (PT ou Prótese Total, também conhecidas como dentadura).

O que é uma prótese sobre
implante?
A prótese sobre implante substitui um ou mais dentes perdidos. A diferença desta com
relação a prótese removível é que a prótese sobre implante é apoiada (fixada) sobre um
implante, que são estruturas de titânio no formato de parafusos. O implante substitui a raiz do
dente perdido, funcionando como uma raiz artificial na qual a prótese será fixada em cima.
Este tipo de prótese pode ser fixa ou removível (quando a prótese não é presa ao implante
de maneira fixa). A prótese sobre implantes, é utilizada para obter maior retenção e
estabilidade, além é claro, de muito mais conforto e segurança ao paciente.

É preciso ficar sem dentes durante a
confecção da prótese?
Não, de forma alguma!

O paciente irá utilizar uma prótese provisória até o término da prótese definitiva, desta
forma, poderá mastigar, falar e sorrir satisfatoriamente.

Dúvidas?
Em caso de dúvidas fique a vontade para entrar em contato conosco através do e-mail
contato@jamilabarbosa.com.br ou pelo telefone/WhatsApp: (11) 9.4839.3501.

E é claro, não deixe de acessar o nosso site: www.jamilabarbosa.com.br
E de curtir a nossa página no facebook: www.facebook.com/drajamilabenitez

