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Introdução: O sucesso da reabilitação oral com prótese total convencional em 

pacientes edêntulos totais, depende, dentre outros fatores, da arquitetura do rebordo 

alveolar, sendo a presença de um rebordo alveolar reduzido em decorrência de 

reabsorção alveolar extensa ou uso contínuo de prótese total (PT) um dos grandes 

desafios no tratamento reabilitador protético. A forma e o tamanho do rebordo residual 

influenciam diretamente na eficiência mastigatória, estabilidade e retenção da prótese. 

Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reabilitação oral por meio de 

PT convencional em um paciente com rebordo alveolar atrófico. Métodos: Paciente 

A.M., sexo feminino, 74 anos de idade, compareceu à clínica odontológica de estética e 

reabilitação oral buscando confecção de uma nova PT, uma vez que relatava 

insatisfação com a aparência do sorriso e falta de retenção da PT mandibular. 

Resultados e Discussão: Ao exame intraoral, a paciente apresentava uma PT inferior 

quebrada, onde no local da fratura foi observada proliferação de microorganismos. 

Além disso, a paciente possuía rebordo alveolar inferior muito reabsorvido, o que 

dificultava a retenção e estabilidade da prótese. Para reabilitação oral definitiva, seguiu-

se o protocolo preconizado por Teles (2010), com a finalidade de restituir a retenção e 

estabilidade perdidas pela prótese. A moldagem funcional foi uma etapa fundamental 

para que a área basal protética estivesse bem adaptada com os tecidos. Pontos 

anatômicos específicos foram essenciais para retenção, sendo que a base de prova 

inferior foi estendida até de 2 mm antes do hâmulo da mandíbula. Utilizou-se todo o 

limite de extensão da linha oblíqua interna e o selado periférico respeitou 

cuidadosamente as inserções musculares, conseguindo uma estabilidade adequada. Após 

a instalação e ajustes finais, o resultado estético satisfatório foi imediato, obtendo 

melhor harmonização do sorriso e adequada adaptação funcional protética. Conclusão: 

É de fundamental importância o conhecimento por parte dos cirurgiões dentistas acerca 

das técnicas de reabilitação oral que busquem restabelecer a retenção e estabilidade em 

próteses totais convencionais, visando proporcionar aos pacientes melhores resultados 

estéticos e funcionais.  
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