
Universidade Federal de Pelotas 

Faculdade de Odontologia 

Orientações e cuidados com a sua prótese parcial removível 

Parabéns,  _______________________________________________________________, por ter chegado à etapa de 

adaptação com a sua prótese parcial removível.  

Inicia-se um novo ciclo muito importante de aprendizado com a prótese parcial removível na sua boca. 

No início você poderá sentir a prótese com volume ou provocando excesso de saliva. Aos poucos a sensação 

vai desaparecer, pois irá ocorrer adaptação da cavidade oral. 

Não estranhe também se o som da sua fala estiver um pouco diferente, isso irá se normalizar. 

Se você nunca usou prótese ou se foi modificada a forma da sua prótese, pode ocorrer um pouco de ânsia. 

Discuta com o dentista, no retorno, para saber se é normal (e vai passar) ou se são necessários ajustes. 

Pode acontecer da prótese machucar um pouco e isso é normal. Se acontecer, não gaste a prótese você 

mesmo. Relate, no retorno, onde esse incômodo ocorre. 

Não é necessário, nos casos de incômodo, deixar formar ferida. Mas, se você puder, utilize a prótese por 

algumas horas antes da consulta de retorno, para facilitar o trabalho do dentista. 

Para facilitar o processo de alimentação prefira comer alimentos macios e cortados em pedaços. Evite 

alimentos pegajosos nos primeiros dias. 

Realize a escovação dental e da prótese sempre após as refeições e com escova de cerdas macias. 

Recomendamos que você faça a higiene da prótese com um pouco de detergente ou sabão neutro. Não use 

água sanitária (nem clorofina, nem Q-boa) para limpar a prótese. Isso pode danificar o metal da mesma. 

 Escove a prótese sobre a pia. Deixe um pouco de água dentro da pia ou apoie a mão numa toalha para 

evitar que a prótese caia e quebre.   

A escova normal pode não limpar em lugares pequenos, então você pode utilizar uma escova interdental 

para limpar aquela região estreita, por exemplo, no grampo. Essas escovas podem ser compradas em 

farmácias. 

A gengiva não foi feita para ser coberta pela prótese. Dormir sem a prótese ajuda a limpar a gengiva e a 

restabelecer as condições naturais dela. Isso evita que a gengiva venha a ficar vermelha e a coçar ou ter 

ardência. 

De noite coloque a prótese limpa dentro de um copo com água, para que ela não sofra modificações na sua 

forma.  

Os cuidados diários são importantes para a durabilidade da sua prótese parcial removível. 
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