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Confeccionada pelo cirurgião-dentista, na especialidade de prótese bucomaxilofacial, a 

prótese ocular, foi preconizada por conta da necessidade de reabilitação estética e 

devolução da autoestima do paciente mutilado, trazendo o mesmo ao convívio social. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo buscará responder ao seguinte problema: como a 

literatura tem abordado a reabilitação protética ocular na Odontologia, quanto as suas 

limitações e desafios? O estudo tem como objetivo geral avaliar como a literatura tem 

abordado a reabilitação protética ocular na Odontologia, quanto as suas limitações e 

desafios. Objetivo específico identificar os benefícios da reabilitação ocular e seu uso na 

atualidade, como o cirurgião-dentista tem abordado a técnica de confecção da prótese 

ocular. Para isso, os procedimentos metodológicos utilizados para confecção da 

pesquisa serão baseados em uma revisão de literatura de característica integrativa, 

possuindo caráter descritivo.Os dados serão coletados a partir de buscas nos portais 

eletrônicos, National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Através delas teremos acesso as bases de dados Medline, Lilacs e SciELO. Será 

empregado como critério de inclusão artigos de periódicos indexados, teses e 

monografias publicados nos períodos de 2014 à 2019. A exclusão será estabelecida a 

partir de artigos, teses e monografias que não apresentam relevância com o tema 

discutido, e apresentados fora das bases selecionadas. Assim, será realizada uma leitura 

flutuante de todo material encontrado, observando semelhança ao tema tratado. 

Posteriormente será feita uma leitura analítica que possibilitará selecionar e identificar 

os conteúdos manifestos e os conteúdos latentes presentes. Após isso, leituras 

interpretativas, que irão nortear os resultados e a discussão dos dados. Espera-se que o 

estudo possa contribuir para o conhecimento de cirurgiões-dentistas e alunos do curso 

de odontologia sobre a reabilitação protética ocular.  
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