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Na Odontologia existem diversos casos de pacientes que, por alguma razão, perderam elementos
dentais e que necessitam restabelecer os espaços dentários, os tecidos periodontais, minimizar a
reabsorção óssea, além de repor a funcionalidade e a estética. Dessa maneira, para resolver esse
problema, usam-se próteses de diversos tipos, como fixas unitárias, removíveis, sobre implantes
e totais. O objetivo neste trabalho com as agentes comunitárias de saúde (ACS) é esclarecer a
diferença entre essas próteses, a sua função e como higienizá-las, por meio de capacitações com
álbum seriado. A principal diferença entre a prótese unitária (FIXA) e a removível (PPR) é que
na primeira é restabelecido um elemento dental, já na PPR há substituição de vários elementos
dentais, podendo ser de um ou ambos os maxilares. Outra diferença está relacionada à forma
de higienização que cada prótese deve receber. Na fixa, o paciente é orientado a utilizar uma
escova dental macia, fio dental e escovas interdentais e fazer a escovação da gengiva e dos dentes
adjacentes também. Na prótese removível, além da escova macia e fio dental, o profissional deve
enfatizar ao paciente o hábito de limpeza da PPR com escova e pasta não abrasiva em todas as
faces, além da sua desinfecção, mergulhando ela num copo com água e uma colher de vinagre
de maçã. A finalidade dessas próteses é contribuir para uma função mastigatória em harmonia,
preservação dos tecidos periodontais, boa fonética, conforto ao paciente e estética aceitável.
Assim, por meio dessa capacitação, as ACS têm condições de melhor informar a população de sua
área de atuação sobre as próteses unitárias e as próteses removíveis.
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