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PRÓTESE DENTÁRIA 
 

O momento de colocar uma prótese dentária pode ser 
traumático para algumas pessoas, por estar associado 
ao evoluir da idade. 
 

No início, surge a sensação de presença de um corpo 
estranho na boca, há produção de mais saliva que o 
normal e a fala fica um pouco diferente. É normal que 
morda as bochechas e que possa sentir algum 
desconforto nas zonas de apoio da prótese. No entanto, 
se sentir dor ou desconforto constante, ou se tem 
feridas na boca, deverá consultar o seu dentista. 

MEDICINA DENTÁRIA 
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MEDICINA DENTÁRIA 

PRÓTESE DENTÁRIA 
 

Comece por ingerir alimentos mais fáceis de 
mastigar: carne picada, peixe, verduras cozidas, 
sopas e puré, e mastigue sempre com movimentos 
lentos, verticais, usando ambos os lados. 
 

Para manter a prótese durante mais tempo, é 
importante manter uma higiene rigorosa com 
produtos específicos que ajudam a eliminar as 
bactérias e fungos associados a doenças orais e 
removem eficazmente a placa bacteriana e as 
manchas mais difíceis. 
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PRÓTESE DENTÁRIA 
 

A ausência de dentes naturais leva ao 
desenvolvimento de um processo de perda 
óssea nos maxilares. Esta perda óssea faz 
com que a gengiva sofra alterações ao 
longo do tempo, no local onde a prótese 
está apoiada. A gengiva vai-se retraindo e 
esta é a razão pela qual a prótese vai 
ficando cada vez mais larga na sua boca. 
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MEDICINA DENTÁRIA 

AFTAS 
 

Surgem mesmo em bocas saudáveis, mas 
incomodam. 
 

As aftas desaparecem por si. Até lá, é possível 
aliviar o desconforto. 
 

Porque a causa é, muitas vezes desconhecida, 
a prevenção não é fácil. 
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AFTAS – FATORES ASSOCIADOS: 
 

 Déficit vitamínico 
 

 Trauma oral, causado pela escovagem excessiva ou 
pela mastigação de alimentos duros 

 

 Ansiedade e stress 
 

 Certos alimentos como chocolate, café, morangos, 
queijo, amêndoas, entre outros 

 

 Mudanças hormonais e ciclo menstrual 
 

 Alguns medicamentos como anti-inflamatórios ou 
certos anti-hipertensores 

MEDICINA DENTÁRIA 
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MEDICINA DENTÁRIA 

AFTAS – O QUE FAZER? 
 

1) Prefira alimentos de textura macia e fáceis 
de mastigar 

 

2) Evite os alimentos de "risco" 
 

3) Faça gargarejos com elixires próprios, para 
alívio da dor e desinfecção da boca 

 

4) Use uma escova de dentes macia, para não 
se magoar 

 

5) Cumpra as visitas de rotina ao dentista 
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MEDICINA DENTÁRIA – ORTODONTIA 

A idade ideal para se ter a 1ª consulta de 
ortodontia deve acontecer enquanto 
tanto os dentes de leite, como os 
definitivos estão presentes. 
 

Tal factor facilitará detectar e corrigir 
problemas com antecedência e ajudará 
a assegurar o melhor desenvolvimento 
dental e facial da sua criança. 
 

Consulte o nosso especialista! 


