
Consentimento Esclarecido
Prostodontia Removível

Esta informação é apresentada a toda e qualquer pessoa que venha a ser submetida à realização 
de prótese removível. Não tem a finalidade de alarmar, mas sim de esclarecer. 

Próteses Dentárias Removíveis são dispositivos de “pôr e tirar” que permitem substituir dentes 
e gengiva. Estas destinam-se a restabelecer a função mastigatória, estética e fonética, assim como 
estabilizar e prevenir outros problemas nos dentes remanescentes.

Ainda que estes dispositivos permitam a reabilitação oral tanto a nível mastigatório como a nível 
estético e fonético, uma prótese removível nunca é igual à dentição natural.

Além disso, a forma das estruturas orais (gengiva, rebordo ósseo) é variável de pessoa para 
pessoa, e essas características influenciam diretamente o grau de estabilidade, retenção e 
comodidade na sua utilização.

Etapas do Tratamento
Antes do início do processo de confeção das próteses, deverá certificar-se junto do seu médico 

dentista que não possui problemas nos dentes, gengivas e/ou outras estruturas orais. Poderá ser 
necessária a realização de tratamentos prévios para garantir a viabilidade e durabilidade da prótese 
removível. 

A realização da prótese removível pressupõe as seguintes consultas:

Consulta inical:
Moldes (impressões preliminares) para estudo do caso.

Consulta para impressões definitivas:
Novos moldes com uma moldeira individualizada (à medida do tamanho da boca de cada 

paciente). 

Consulta de registo de relação intermaxilar:
Registo da relação do maxilar superior com o maxilar inferior, bem como das linhas de orientação 

da montagem dos dentes. Efetua-se também a escolha da cor dos dentes a reabilitar.

Consulta de prova de dentes:
É experimentada a prótese numa estrutura em cera/acrílico com os dentes montados de forma 

provisória, sendo avaliada a mordida, a cor, o formato e alinhamento dos dentes artificiais.
Se possível, nesta consulta deverá fazer-se acompanhar de um familiar ou pessoa que lhe seja 

próxima, para que possa dar a sua opinião.
Esta consulta pode ser repetida, tantas vezes quanto as necessárias até se alcançar o resultado 

estético e funcional pretendido. Esta só termina com a aprovação do trabalho por parte do clínico e 
do paciente. Qualquer eventual alteração por iniciativa do paciente após a aprovação atrás referida 
acarretará custos adicionais.

Declaro que experimentei a prótese e aprovo os requisitos descritos no parágrafo anterior. Fui 
informado(a) de que todos os ajustes necessários para a confeção final da(s) prótese(s) foram feitos e 
que, após esta consulta, a prótese será enviada ao laboratório para finalização. Após esta fase, não há 
mais como alterar a prótese, à exceção de ligeiros ajustes.
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Consulta de entrega da prótese:
Últimos ajustes e instruções de utilização/manutenção.
As próteses novas podem produzir algum desconforto inicial, até que se habitue à sua presença. 
É normal sentir um aumento de salivação nos primeiros dias e podem ocorrer pequenas irritações 

ou ligeiras úlceras. Geralmente, são necessárias várias consultas de controlo após a inserção das 
próteses, até à sua acomodação por parte dos músculos da mastigação e da língua.

Consulta de controlo pós-inserção:
Controlo e ajustes. Caso o paciente ou o clínico sintam essa necessidade, poderá haver mais do 

que uma.
Como passar do tempo, as estruturas orais vão sofrendo uma natural alteração, com perda 

de osso ou gengiva, sendo que as próteses podem necessitar de rebasamento ou mesmo de ser 
substituídas por novas. Na maior parte dos casos, as próteses devem ser substituídas a cada 3-5 
anos.

Próteses imediatas:
As próteses imediatas são próteses executadas com o objetivo de serem inseridas no dia em que 

1 ou mais dentes são extraídos, normalmente por motivos estéticos.
Do ponto de vista estético, é importante ter em conta que, como as peças dentárias a substituir 

ainda se encontram na boca durante a fase de provas, não é possível fazer uma prova que permita 
visualizar o resultado final.

Este resultado pode não ser esteticamente satisfatório, podendo, no limite, haver a necessidade 
de substituir dentes, ou mesmo de realizar novas próteses, com custos adicionais. 

Este tipo de prótese implica SEMPRE mais uma consulta: consulta de rebasamento para correção 
da base da prótese após a fase de cicatrização (1 a 4 meses depois). Caso não seja realizado este 
rebasamento, existe o risco  de fratura da prótese com custos adicionais.

 Pagamento
O orçamento inclui todas as consultas necessárias à confeção da prótese. Caso queria dar início 

à confeção das próteses será necessário deixar um sinal de 30% na primeira consulta. O restante 
valor poderá ser parcelado (nº de parcelas sujeito a aprovação pelo departamento administrativo).

Garantia
Em virtude das próteses serem executadas no nosso laboratório, o doente beneficia de 1 ano de 

garantia. Estão excluídas da garantia situações de traumatismo, quedas do dispositivo, extravio ou 
alterações decorrentes da perda de outros dentes naturais (com necessidade de acréscimo desses 
dentes na prótese).


