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Apesar de a odontologia ter sofrido grandes avanços dentro da promoção de saúde e 

prevenção de doenças, altos índices de perdas dentárias ainda são apresentados pela 

população brasileira e reproduzem consequências negativas à saúde bucal e convívio social do 

paciente afetado. A reabilitação protética tem por finalidade restituir as funções mastigatórias, 

estéticas e fonéticas, além de proporcionar melhorias na qualidade de vida. Diversas lesões 

podem se desenvolver na mucosa bucal, algumas estão associadas ao uso de próteses 

dentárias removíveis precariamente higienizadas e/ou mal adaptadas. Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo geral investigar a relação entre o uso de próteses dentárias 

removíveis e a presença de lesões bucais em pacientes atendidos em uma Unidade Básica de 

Saúde de um município do Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos: verificar os 

principais tipos de lesões que acometem os usuários de próteses; identificar os fatores que 

contribuem para o surgimento das lesões bucais e relacionar os tipos de lesões com a presença 

da prótese removível. O estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva de abordagem 

quantitativa. Os critérios de inclusão foram: ser usuário da Unidade Básica de Saúde, residir 

na zona rural, possuir idade igual ou superior a 18 anos e aceitar participar do estudo. Os 

procedimentos e instrumentos de coletas foram avaliações clínicas e o preenchimento de um 

formulário semiestruturado. O estudo seguiu às normas éticas de pesquisa em saúde com seres 

humanos e possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o parecer número 

2.627.340. Foram avaliados 113 pacientes e como o estudo encontra-se em fase de conclusão, 

os dados obtidos estão sendo analisados e serão processados e tabulados com auxílio de 

software estatístico. Com os resultados da pesquisa espera-se identificar e descrever as 

principais lesões decorrentes de próteses removíveis em más condições de higiene e 

adaptação, como também as repercussões a saúde bucal de seus usuários, ressaltando a 

relevância quanto à exposição de informações e medidas de prevenção. 
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