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Dentaduras
Qual é o melhor tipo de dentes?
É difícil estabelecer regras fixas para a escolha de dentes de porcelana ou de resina acrílica. Atualmente, a
maioria dos profissionais prefere os de resina acrílica, pois apresentam como vantagens:
- não produzem ruídos quando o paciente mastiga ou fala;
- o perigo de fratura é menor;
- facilidade para ajustes oclusais.
Suas desvantagens incluem:
- a mudanças de forma e de cor;
- maior cuidado na limpeza;
- desgaste com o tempo de uso.
Vantagens dos dentes de porcelana:
- estabilidade da cor;
- facilidade de limpeza;
- o desgaste é clinicamente insignificante.
Desvantagens:
- produzem ruídos quando o paciente mastiga ou fala;
- abrasão nos dentes naturais opostos;
- perigo maior de fraturas.
Qual o tempo de duração de uma dentadura?
A cada 5 anos, o paciente deverá procurar o seu cirurgião-dentista, para uma análise criteriosa para
confecção de novas dentaduras. Estética, harmonia facial, desgaste dos dentes, envelhecimento precoce,
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falta de retenção, reabsorção óssea, dores em algumas áreas são alguns itens importantes para indicação ou
não de uma nova dentadura.
Quanto tempo é necessário para se acostumar às dentaduras?
A dentadura inferior leva 4 vezes mais tempo que a superior. Quanto mais tempo você empregar na
mastigação, melhor será a adaptação. Não coma porções grandes de alimentos no princípio. Divida os
alimentos em pequenas porções. Você terá dor e desconforto no começo; se aparecerem pontos dolorosos
ou "calos" procure seu dentista, que lhe dará alívio necessário.
Que tipo de alimentos devo comer?
Coma somente alimentos macios e cremosos nos primeiros dias; à medida que for progredindo, coma
alimentos mais sólidos e mastigue vagarosamente e por igual a fim de controlar a dentadura e a pressão das
gengivas ao morder.
É difícil falar com as novas dentaduras?
Se você tem tendências de misturar as palavras, ou parece difícil, pratique falando em voz alta em frente ao
espelho. Normalmente, rapidamente se aprende a falar com a nova prótese.
Por que as dentaduras "machucam"?
Quase sempre elas irão provocar pequenas ulcerações na sua gengiva. É muito difícil fazer dentaduras que
não traumatizem a fibromucosa, provocando dores. Quase sempre é necessário realizar controles
posteriores, desgastes, ajustes oclusais etc.; não esquecer que as dentaduras são duras, rígidas e o tecido da
gengiva é muito delicado e sensível.
0 que fazer com a sensação de "boca cheia"?
Para diminuir seus efeitos, engula com mos freqüência, e, depois de alguns dias, seu organismo se adaptará
às novas condições. Os músculos dos maxilares, dos lábios, assim como a língua, ajudam a manter a
dentadura no lugar.

_____________________________________________________________________________________________________________
Unidade 1: Av. Ayrton Senna 1850 Gr 306 Shopping Barra Plaza - Barra da Tijuca - Telefone: 3329-3000 fax: 2430-3326
Unidade 2: Rua Bonifácio Portela, 05 – Sala 227 – Shopping Florescer – Miguel Pereira Telefax: (24) 2484 – 5273
URGÊNCIAS: (21) 81559092
e-mail: nato@gruponitro.com.br : website: www.gruponitro.com.br

PRODUZINDO AUTOESTIMA DESDE 1990
Direção: Drs. Luiz Alberto Ferraz de Caldas e Carla Gonçalves Gamba
Board in Conscious Sedation and Implantology – Division of Oral and Maxillofacial Surgery Strict SchooL of Medicine- Loyola University USA
Mestres em Saúde Coletiva UNICAMP Mestres em Farmacologia UFLA

Cirurgia = Reabilitação Oral = Implantodontia = Endodontia = Periodontia = Odontopediatria = Pacientes Especiais
Traumatismo Dental
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quando as dentaduras provocam náuseas e enjôos, o que fazer?
0 melhor remédio é usá-las o maior tempo possível. Esse reflexo passará logo. Seu dentista pode ajudar
verificando a extensão da base e a adaptação no céu da boca.
Devo dormir com as dentaduras?
Muitos usam suas dentaduras artificiais durante as 24 horas; no entanto, se sentir dificuldades porque
acorda com dor na boca, ou elas soltam à noite, melhor dormir sem elas.
Como limpar as dentaduras?
Sempre que se alimentar, fazer o possível para lavar as dentaduras por meio de escovas macias. Não usar pó
para polir, eles podem conter cáusticos alcalinos, ácidos ou partículas, os quais podem arranhá-la. 0
acúmulo, de antigas partículas pode dar mau odor.
Uma dentadura que não está limpa nunca é confortável. A melhor maneira de evitar o acúmulo de tártaro é
não deixar que se deposite.
Devo usar produtos de fixação?
Quase sempre não há necessidade de pó adesivo; deve-se usá-lo somente a conselho do seu dentista.
Muitos pacientes não ficam satisfeitos com a retenção das suas dentaduras; começam por conta própria ou
por informação de outros a usar pó adesivo; porém, com a pressão aumentada, a gengiva se reabsorve, se
contrai mais rapidamente e as dentaduras ficam cada vez mais frouxas, precisando se aumentar cada vez
mais e a quantidade desses "produtos ditos milagrosos".
Fonte: Revista da APCD
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