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Um dos problemas detectados em grande parte dos pacientes portadores de prótese total é a difícil 
adaptação do aparelho protético ao ambiente bucal, principalmente nos casos em que existe a sintomatologia 
dolorosa decorrente da rigidez das resinas acrílicas sobre áreas de fi bromucosa com pouca queratinização; 
rebordos em forma de faca; ou em áreas próximas aos trajetos dos nervos mentoniano, alveolar inferior e 
nasopalatino. Portanto, para solução do referido problema, relatamos, a seguir, um caso clínico em que se 
realizou o forramento de uma prótese total dupla com material resiliente à base de silicona de adição em 
duas situações diferentes. 
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INTRODUÇÃO
Segundo Anusavice (1998), no decorrer da 

década de 40 as resinas acrílicas termicamente 
ativadas passaram a ser empregadas na Odon-
tologia, tornando-se gradativamente o material 
de escolha para a confecção de próteses totais. 
A aplicação desse material engloba a maioria 
dos trabalhos odontológicos removíveis em 
pacientes edentados totais e parciais. No en-
tanto, em pacientes que possuem algum tipo 
de alteração patológica, sensibilidade dolorosa 
em áreas nobres, como no trajeto dos nervos 
alveolar inferior e mentoniano, ou possuem 
áreas retentivas no rebordo superior ou inferior, 
é questionável o uso de resina acrílica rígida e, 
por isso, os materiais resilientes podem apresen-
tar-se como uma boa alternativa clínica.

Publicações de estudos in vivo – Wostman 
et al. (1999) – e in vitro – Sanches (2002); 

Henriques (2003) – citam que as siliconas 
de adição para reembasamento em próteses 
totais possuem excelentes propriedades de 
adesão quando comparadas a outras marcas 
de silicona e resinas resilientes. 

Corroborando as pesquisas mencionadas, 
relatamos, a seguir, os resultados de um caso 
clínico em que se empregou uma base resi-
liente de silicona de adição, indicada para o 
uso temporário ou permanente. Os objetivos 
do uso desse material foram: eliminar a sen-
sibilidade dolorosa proveniente da rigidez 
do material acrílico sobre as áreas nobres do 
rebordo gengival e analisar a possibilidade 
da utilização do mesmo como material tem-
porário, no período cicatricial de pequenas 
cirurgias orais.
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RELATO DO CASO
Uma paciente, com 89 anos, apresentou-se para 

consulta em novembro de 2001, relatando sentir fortes 
dores no arco inferior e ardência no arco superior e, 
mesmo com a troca freqüente de profi ssionais e de tra-
balhos protéticos, tais sintomas não eram solucionados 
(Figuras 1A e B). 

Ao exame clínico e radiográfi co, foi observada uma 
grande absorção da crista alveolar inferior (Figura 2), as-
sociada a uma forte sintomatologia dolorosa à palpação 
digital. No palato, observou-se um tecido circundante 
infl amado, edemaciado e de coloração avermelhada, 
apresentando sinais clínicos de uma hiperplasia de-
corrente de câmara de sucção presente no interior da 
prótese superior. Na extensão do rebordo superior, foi 
observada a presença de várias raízes residuais (Figuras 
3A e B). Além desses problemas, as próteses da paciente 
não se apresentavam em bom estado de higienização, 
com grande acúmulo de biofi lme bacteriano e sem 
retenção e estabilidade, interferindo, dessa forma, na 
dimensão vertical de oclusão (Figura 5).

Dessa forma, para o tratamento, foi indicada a confec-
ção de duas próteses totais, reembasadas em laboratório 
com uma base resiliente de silicona de adição (Mucopren 
Soft; Kettenbah – Germany). Em uma primeira etapa, 
orientou-se a paciente em relação aos cuidados com 
a higiene bucal. A seguir, as próteses foram ajustadas e 
reembasadas com Mucopren soft, de forma temporária. 
Na prótese superior, o reembase inicial foi realizado com 
a fi nalidade de condicionar o tecido, ajudando no con-
trole da infl amação local. Simultaneamente, indicou-se 
a aplicação tópica de um pomada com ação antiinfl a-
matória e antimicótica (Candicort – Aché) na superfície 
interna da prótese superior, com intuito de eliminar o 
quadro clínico apresentado. Essa terapia inicial serviu 
como coadjuvante no período cicatricial pós-cirúrgico, 
além de eliminar gradativamente, através de compressão, 
a hiperplasia preexistente. Já no reembase da prótese 
inferior, o material resiliente foi usado com objetivo de 
promover um alívio da sintomatologia dolorosa. Depois 
do período de cicatrização de 90 dias, a moldagem foi 
realizada, com montagem subseqüente no articulador 
semi-ajustável (Figuras 6A e B). Após a montagem dos 
dentes, os ajustes foram realizados e as próteses encami-
nhadas ao laboratório para prensagem conjunta da base 
acrílica da prótese à base resiliente (Figura 7A e B). 

No período subseqüente ao término do tratamento 
(Figura 8), foram realizados controles quinzenais durante 
45 dias, sendo observado o alívio total da sintomatologia 
dolorosa no arco inferior e constatado o total desapareci-
mento da sensação de ardência e da hiperplasia no arco 
superior (Figura 9).

Doze meses após a fi nalização do tratamento, durante 
a realização da primeira consulta de revisão, a paciente 
relatou o conforto e a satisfação no uso da prótese com 
base resiliente. Observou-se, na consulta, que o material 
resiliente apresentava-se com a coloração inicial, a ma-
ciez e a adesão totalmente estáveis (Figuras 10 e 11).

FIGURAS 1A 
e B: Próteses 
confeccionadas 
para a paciente 
em tratamentos 
anteriores.

FIGURA 2: Vista interna do rebordo inferior.
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FIGURA 4: Vista oclusal mostrando a válvula no 
interior da prótese superior. 

FIGURA 5: Vista interna mostrando a desadaptação e a 
péssima higienização das próteses. 

FIGURA 3B: Vista anterior do rebordo superior com 
presença de raízes residuais. 

FIGURA 6A: Vista frontal da montagem dos dentes no 
articulador semi-ajustável.

FIGURA 3A: Vista interna da câmara de sucção no 
palato.

FIGURA 6B: Vista lateral da montagem dos dentes no 
articulador semi-ajustável.
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FIGURA 8: Foto das próteses finalizadas, com a base 
resiliente no interior da cavidade bucal. 

FIGURA 9: Vista interna do palato mostrando a 
ausência das raízes residuais e da câmara de sucção.

FIGURA 10: Início do tratamento. FIGURA 11: Final do tratamento.

FIGURAS 7A e B: Vista frontal e lateral das próteses após etapas laboratoriais.
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DISCUSSÃO
A opção pela silicona de adição como material 

resiliente fundamenta-se em excelentes propriedades 
mecânicas, quando comparado a materiais do gênero, 
dentre elas, a adesão. Desde a década de 50, revisões 
de literatura (Elsemann, 2003), além de inúmeros rela-
tos clínicos (Bates, Smith, 1965; Schmidt, Smith, 1983; 
Wrigth, 1984; Wostman, 1999) e laboratoriais (Craig, 
1961; Mack, 1989b; Pinto, 2002) vêm descrevendo as 
propriedades favoráveis referentes aos materiais resilien-
tes. Sanches (1999) e Pinto (2002) realizaram testes in 
vitro comparando a resistência à tração entre materiais 
resilientes (silicona e resina resiliente) e a base de resina 
acrílica termopolimerizável para prótese total, sob efeito 
da termociclagem. Esses trabalhos concluíram que os 
materiais resilientes, na presença de variação térmica (1 
minuto em água destilada a 5°C ± 1°C e 1 minuto em água 
destilada 55°C ± 1°C), tiveram diminuição da sua resis-
tência à tração. Em contrapartida, Sanches (2002), após 
a realização dos testes de resistência à tração sob efeito 
da termociclagem, concluiu que o tratamento mecânico 
superfi cial da resina acrílica das mais diversas formas au-
mentou a resistência à tração entre os materiais resilientes 
e à base de resina acrílica termopolimerizada. Henriques 

(2003) comparou a resistência à tração e ao cisalhamento 
entre três marcas de silicona (Mucopren Soft, Kettenbach 
– Alemanha; Dentusil, Brosworth – USA; Mollosil-Plus, 
Detax – Alemanha) e a resina acrílica termopolimerizável 
para base de prótese total (QC-20; Dentsply – USA) sob 
efeito da termociclagem. Segundo o autor, os valores 
dos testes após ciclagem térmica diminuíram, porém 
continuavam sendo superiores aos valores estipulados 
pela norma no12 da American Dental Association, que 
determina a aceitação clínica de um material resiliente. O 
material resiliente à base de silicona de adição tem sido 
indicado para reembasamento em próteses removíveis 
nas áreas de rebordos em forma de faca ou em áreas 
próximas aos trajetos dos nervos mentoniano, alveolar 
inferior e nasopalatino; além de manter a altura do osso 
alveolar residual de forma estável durante muitos anos, 
segundo Wright (1994). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir, com este trabalho, que o forrador 

à base de silicona de adição Mucopren Soft teve uma 
aplicação satisfatória no condicionamento dos tecidos 
bucais e no alívio da sintomatologia dolorosa da paciente 
portadora de prótese total.

Henriques FQ, Elias CN, Harari D, Menezes Filho LM de. Resilient materials and their applications in the relief of pain symptoms caused by total prostheses. PCL 
2004; 6(34):535-9.

One of the most critical problems for full dentures users is the pain in the alveolar ridge gum, when the pressure caused by 
denture base damages its comfort, due to its proximity to mental foramina or maxillary undercuts. The present paper is a case report 
about a soft denture clad of hydrophobic silicone, used together with a new pair of full dentures in two different situations. 
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