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RESUMO 
 
 
SÁ, Sonia Perez de. Próteses obturadoras para pacientes maxilarectomizados: 
estado atual da tecnologia e necessidades de aprimoramentos. 2010. 105f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Pública) - Instituto de Medicina Social, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

Pacientes portadores de comunicação oronasal necessitam de dispositivo 
protético obturador, para o restabelecimento da sua função, estética e qualidade de 
vida perdida, devido à remoção ou ausência da maxila. Esta tecnologia reabilitadora 
vem se desenvolvendo há alguns séculos, com aprimoramentos das técnicas de 
confecção e materiais odontológicos que auxiliem na elaboração de obturadores 
cada vez mais eficientes, principalmente no que se refere a sua adaptação. Esta 
tecnologia é fortemente dependente tanto do domínio das técnicas laboratoriais, 
quanto de habilidades específicas na arte da reconstrução da face (manuais, 
sensitivas e tácitas), pois sua confecção é artesanal, personalizada e individualizada, 
determinando que a disponibilidade e distribuição dos recursos humanos 
qualificados para a sua elaboração constituam-se em obstáculo significativo para um 
acesso mais amplo e equânime. O trabalho em tela teve por objetivo examinar o 
estado da arte relativo às diferentes técnicas de moldagens e confecção das 
próteses obturadoras utilizadas no cuidado reabilitador de pacientes 
maxilarectomizados, buscando subsidiar proposições para o seu aprimoramento. 
Este estudo teórico-exploratório utilizou dois caminhos metodológicos 
complementares. O primeiro tomou por base uma revisão de literatura científica 
nacional e internacional e acadêmica, publicada sob a forma de artigos, teses e 
dissertações, utilizando as bases bibliográficas MEDLINE, BBO, LILACS, SCIELO, 
Biblioteca Virtual de Saúde e Colaboração Cochrane, e as bases de dissertações e 
teses da CAPES – Banco de Teses; Base Thesis e Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT).  O segundo caminho teve por foco a exploração de um dos principais 
limitadores ao acesso e utilização dos dispositivos obturadores do país – a escassez 
de recursos humanos especializados – buscando-se identificar os centros 
formadores de capacitação nesta área específica, a partir da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação e 
do Conselho Federal de Odontologia, bem como o número de profissionais 
Protesistas Bucomaxilofaciais e Técnicos em Prótese Dentárias disponíveis em 
território Nacional para confecção dos obturadores, a partir de consulta ao Conselho 
Federal de Odontologia (CFO).  Os resultados permitiram traçar um panorama 
histórico de desenvolvimento tecnológico destas próteses desde os primeiros 
dispositivos utilizando materiais da natureza.  São apresentados e discutidos vários 
tipos de obturadores, bem como as diversas técnicas e materiais envolvidos, sendo 
também explorados seus benefícios para reabilitação, em particular os impactos na 
qualidade de vida associados ao seu uso, e alguns obstáculos técnicos a serem 
ultrapassados para melhoria da tecnologia reabilitadora.  O exame do quantitativo e 
distribuição regional dos diversos profissionais envolvidos na sua confecção sinaliza 
uma grande escassez destes recursos humanos, bem como sua grande 
concentração na região Sudeste, em particular no eixo Rio - São Paulo. Além disto, 
o numero de centros formadores em termos técnicos de nível médio e de pós-
graduação é insignificante e ainda vem ocorrendo à desativação de cursos, pela 



 

falta de procura.  Esses dados apontam para significativas dificuldades no acesso a 
tecnologia, proveniente, sobretudo da falta e má distribuição regional de 
profissionais capacitados em prótese bucomaxilofacial em território nacional, dos 
escassos centros formadores de recursos humanos e do baixo incentivo ao ensino e 
pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Maxilar. Obturador palatino. Prótese maxilofacial. Câncer oral.  
                           Avaliação em Tecnologias de Saúde - Tecnologia reabilitadora 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Patients with oral-nasal connection due to the absence or extirpation of the 
maxilla need a prosthetic obturator for esthetical reasons, to restore function, and to 
partially regain the lost quality of life. This technology has evolved in the course of 
many centuries in conjunction with the improvement in manufacturing techniques and 
odontological materials that play a role in the elaboration and design of more efficient 
obturators, especially regarding their adaptation. This technology is exceedingly 
dependent on the mastery of laboratorial methods as well as specific skills in the art 
of facial reconstruction because its confection is artisanal, personalized, and 
customized. The existence and distribution of suitable human resources are an 
evident obstacle to the evenly access to this technology. The aim of this work was to 
scrutinize the “state of the art” regarding different moulding and manufacturing 
techniques of prosthetic obturators employed in the rehabilitation process of 
maxillectomized patients, intending to make a contribution for its improvement.  This 
theoretical-exploratory study used two complementary methodological instruments. 
One was a broad review of the national and international scientific literature 
published as articles, doctoral thesis and dissertations, utilizing different 
bibliographical databases: MEDLINE, BBO, LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual de 
Saúde (Virtual Health Library), and The Cochrane Collaboration, as well as the 
doctoral thesis and dissertations included in the CAPES database - Base Thesis and 
Digital Library of thesis and dissertations, from the Brazilian Institute of Information in 
Science and Technology. The other methodological instrument focused on the 
investigation of the main reasons for the restricted access of patients to prosthetic 
obturators in our country – the lack of expert human resources – trying to identify the 
centers of excellence and development in this specific area using the Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) of the Ministry of 
Education and of the Federal Council of Odontology, as well as the number of 
dedicated technicians making bucomaxillofacial prosthesis and dental prosthesis in 
our national territory by consulting the Federal Council of Odontology. The results 
allowed the construction of a historical frame of the technological development of 
these prosthesis from the very first obturators manufactured with natural materials. 
Different types of obturators are presented and discussed, along with the many 
techniques and the various materials employed. Their specific benefits for the 
rehabilitation process are also discussed, in particular the impact in quality of life 
associated with its specific use. Obstacles to the further development and 
implementation of the rehabilitation technology are also examined. The availability 
and regional distribution of qualified personnel reveal a remarkable shortage of 
human resources and its overwhelming concentration to the Southeast region, 
particularly the Rio de Janeiro - São Paulo area. There are a negligible number of 
centers for preparing technicians and offering post graduation opportunities. 
Furthermore, there are centers being deactivated due to the lack of demand. This 
data demonstrates the striking difficulties in making this technology more evenly 
available throughout the national territory as a result of the lack of incentive for 
education and research. 

 

Keywords: Maxillar. Palatal obturator.  Maxillofacial. Oral cancer.  
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INTRODUÇÃO 

O cuidado aos pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço é 

complexo, envolvendo com frequência mutilações extensas, necessitando de 

reconstrução orofacial e de suporte interdisciplinar.  

Especificamente, pacientes que tiverem a remoção total ou parcial da maxila 

necessitam de próteses obturadoras. Estes dispositivos, também conhecidos como 

placas obturadoras, podem ser confeccionadas para obliterar a cavidade em três 

diferentes momentos: pré-cirúrgico, transcirúrgico e pós-cirúrgico. 

Estas próteses, ao obliterarem a cavidade, restabelecem principalmente a 

fonação, deglutição e a reabilitação estética e funcional, pois na ausência do 

dispositivo, haverá o comprometimento da fala, uso prolongado do tampão curativo e 

alimentação por sonda nasoenteral, apresentando prejuízo significativo à qualidade 

de vida destes pacientes, já comprometidos por sua condição de base.  

Dentre outros benefícios, sua utilização irá permitir sua reintrodução 

sóciofamiliar, mantendo sua autoestima e minimizando a mutilação física e 

emocional.  Consequentemente, estas próteses são fundamentais para o processo 

curativo e reabilitador, gerando grandes benefícios qualitativos ao paciente e a 

diminuição direta do custo hospitalar e social do seu tratamento1.  

Esta tecnologia multifuncional é utilizada em diferentes etiologias e vem se 

desenvolvendo há alguns séculos, na busca do aprimoramento de técnicas de 

confecção e materiais odontológicos que auxiliem na elaboração de obturadores 

cada vez mais eficientes principalmente na sua adaptação. 

Entretanto, obstáculos relativos à disponibilidade de profissionais e a 

existência de materiais que propiciem características como precisão, tempo de 

estabilidade dimensional, desenvolvimento de novas técnicas que agilizem o 

processo de confecção de moldagens e modelos, da precisa adaptabilidade das 

placas, tempo de execução e da capacitação técnica dos envolvidos nesse 

                                                 
1 Pacientes submetidos a maxilarectomias ficam em média quatro dias internados, dependendo da infra-estrutura 
hospitalar e assistencial e da condição clínica de cada indivíduo. Quando o tratamento necessita de suporte 
radioterápico a cirurgia, será mais um agravante a inviabilizar a confecção prévia da placa pré-cirúrgica 
obturadora, levando ao uso de sonda nasoenteral e tampão curativo por mais tempo, aumentando a 
suscetibilidade a processos infecciosos, bem como ao impacto das limitações funcionais, tanto físicas quanto 
emocionais. Estes fatores desencadeiam quadros depressivos e de dificuldade a reintrodução sóciofamiliar, o 
que poderá gerar o aumento de dias de internação e processos de aposentadoria por invalidez. 
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processo, são alguns dos desafios que se colocam para o adequado cuidado dos 

pacientes submetidos a maxilarectomias ou portadores de comunicação oronasal. 

Além disso, o planejamento das próteses definitivas deve ser estudado e 

viabilizado junto à equipe cirúrgica, sendo elaborado um projeto de conservação de 

dentes pilares, áreas de retenção e suporte da prótese que deverão ser 

preservadas, desde que não comprometam as margens de segurança para remoção 

da lesão. 

Em instituições de saúde, mormente nas públicas, devido à escassez de leitos 

disponíveis, pode haver um descompasso temporal entre o procedimento cirúrgico e 

a confecção prévia da prótese.  

O agendamento da cirurgia, sendo muito posterior ao da confecção da placa, 

pode permitir que a evolução da doença diminua as possibilidades de adaptabilidade 

da prótese, podendo gerar, pela rápida evolução da neoplasia, a necessidade da 

ampliação da margem de segurança delimitada pelo patologista. Em função disso, 

muitas placas cirúrgicas, confeccionadas no período anterior as cirurgias, não mais 

se adaptam, quando do momento do procedimento operatório. 

A inviabilidade de fixação da placa durante o tempo cirúrgico pode conduzir a 

uma série de comprometimentos imediatos e posteriores funcionais2, bem como na 

qualidade de vida do paciente e ao aumento nos custos da internação e do processo 

assistencial e reabilitador para o sistema de saúde. 

Placas confeccionadas no período transcirúrgico seria um elemento 

fundamental na superação dessa potencial inadaptabilidade. No entanto, a falta de 

estrutura operacional ― seja em termos de materiais, equipamentos e técnicos 

capacitados ― que viabilizem a sua construção durante o ato cirúrgico é hoje um 

grande desafio no Sistema Público de Saúde, pela falta de mão de obra capacitada 

para a sua execução.  

Uma característica deste tipo de tecnologia é que ela é fortemente 

dependente tanto do domínio das técnicas laboratoriais, quanto de habilidades 

especificas na arte da reconstrução da face (manuais, sensitivas e tácitas), pois sua 

confecção é artesanal, personalizada e individualizada.  

                                                 
2 Comprometimentos imediatos e posteriores englobam possibilidades de processos infecciosos, invasão da 
língua na área operada, podendo haver sangramentos ou rompimento de suturas, perda de peso, ampliação do 
tempo de uso de sonda, dificuldade de comunicação, deiscência dos tecidos de suporte e dificuldade no 
processo de adaptabilidade da prótese obturadora definitiva. 
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No entanto, os cursos superiores de Odontologia e de Técnicos em Prótese 

Dentária dificilmente incluem, nas suas grades curriculares, a disciplina de Prótese 

Bucomaxilofacial e especializações nessa área.  Com a falta de incentivo disciplinar 

e, posteriormente, dificuldades de acesso a um mercado específico nos serviços de 

saúde, os profissionais ― protéticos e protesistas3 ― não se sentem estimulados a 

se dedicarem a esta área.  Em consequência, o número de recursos humanos 

capacitados e qualificados a exercerem esta atividade é bastante reduzido no país. 

A escassez deste tipo de profissionais (Protéticos e Protesistas 

Bucomaxilofaciais) acaba não incentivando a indústria nacional à pesquisa e 

desenvolvimento de novos materiais odontológicos biocompativeis com as 

necessidades destes pacientes, sendo muitas vezes necessária à importação de 

materiais específicos para a confecção dos obturadores.   

As dificuldades citadas levam a existência de poucos centros de reconstrução 

(Protética) em nosso país, que muitas vezes, se tornam inacessíveis pelo custo das 

próteses e pela distância geográfica, contribuindo para inacessibilidade ao adequado 

cuidado dos pacientes submetidos a maxilarectomias. 

Sendo assim, levanta-se a questão da real aplicabilidade das próteses 

cirúrgicas obturadoras atualmente disponíveis ao cuidado dos pacientes submetidos 

a maxilarectomias.  

Minha aproximação e interesse pela tecnologia objeto desta dissertação 

decorreu de estar inserida profissionalmente dentro de um cenário cirúrgico e 

reabilitador — Seção de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, do Instituto Nacional de 

Câncer — onde o contato com pacientes submetidos a maxilarectomias é frequente 

e cotidianamente se testemunha as dificuldades de acesso e as limitações 

relacionadas ao atual processo de construção dessas tecnologias reabilitadoras.  

A partir dessa vivência, algumas questões se colocaram como motivações 

para o estudo em tela: Qual o estado da arte desta tecnologia? Existem diferenças 

entre as diversas técnicas de confecção de próteses obturadoras disponíveis, na 

atualidade, para reconstrução orofuncional de pacientes maxilarectomizados? Que 

elementos desejáveis deveriam ser contemplados, de modo a garantir uma melhor 

                                                 
3 O Técnico em Prótese Bucomaxilofacial não possui graduação em Odontologia, sendo o profissional que dará 
suporte técnico laboratorial para confecção das próteses ao Cirurgião Dentista que executará a moldagem da 
cavidade. Já o Protesista Bucomaxilofacial é, necessariamente, graduado em Odontologia, possuindo 
especialização em Prótese Bucomaxilofacial, sendo que ele é apto a planejar, moldar e executar, possuindo 
competência técnica laboratorial para a confecção da peça. 
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adaptabilidade destes dispositivos, contribuindo para que possam executar sua 

função reabilitadora possibilitando a melhoria na qualidade de vida desses pacientes 

com perda de estrutura maxilar? Quais as contribuições e os obstáculos para a 

plena efetividade destas tecnologias de reabilitação?  

Esta dissertação objetivou, então, examinar o estado atual de 

desenvolvimento tecnológico das próteses obturadoras e suas necessidades de 

aprimoramento, a partir de revisão bibliográfica extensiva, bem como o relato de 

experiências que tem por foco alternativas tecnológicas de execução aos métodos 

tradicionais de confecção. 

A dissertação encontra-se estruturada da seguinte maneira. A seguir e de 

forma sequencial são expostos os objetivos do estudo e a metodologia seguida. A 

dissertação propriamente dita foi subdividida em 3 capítulos. O primeiro descreve os 

problemas de saúde que conduzem a necessidade de uso destes dispositivos 

protéticos, com particular destaque para os cânceres de cavidade oral e para as 

maxilarectomias, tratamento cirúrgico que conduz a necessidade da prótese 

obturadora. Depois, examina-se a tecnologia em tela neste estudo ― as próteses 

obturadoras ― relatando-se a história de seu desenvolvimento; os tipos, técnicas de 

confecção e materiais dos dispositivos, seus benefícios para a reabilitação e alguns 

obstáculos técnicos já identificados. Finaliza-se com um exame da distribuição 

regional dos diversos profissionais envolvidos na sua confecção e dos centros 

formadores desta tecnologia á nível técnico, de graduação e pós-graduação. São 

tecidas então algumas considerações finais, onde se resgatam os principais 

resultados obtidos e são feitas algumas proposições com vistas a melhorar o 

atendimento dos pacientes com necessidade de uso da tecnologia reabilitadora em 

questão. O trabalho contém, ainda, em seus anexos, um relato de caso referente a 

um desenvolvimento tecnológico da autora deste estudo, onde são descritos os 

obstáculos e resultados da execução de um obturador transcirúrgico, criando 

subsídios para futuras alternativas de confecção deste tipo de dispositivo em meio 

nacional.  
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1 OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo geral 
 
 

Examinar o estado da arte relativo às diferentes técnicas de moldagens e 

confecções das próteses obturadoras utilizadas no cuidado reabilitador de pacientes 

maxilarectomizados, buscando subsidiar proposições para seu aprimoramento. 

 
 
1.2 Objetivos específicos 
 
 
1. Através da revisão da literatura, descrever o estado atual de desenvolvimento 

tecnológico das próteses obturadoras utilizadas no tratamento reabilitador de 

pacientes maxilarectomizados, com particular ênfase nos materiais e técnicas de 

moldagens e confecção; 

2. Identificar, através da literatura selecionada, as contribuições e obstáculos ao seu 

papel reabilitador como tecnologia na melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes com perda de estrutura maxilar; 

3. Mapear a estrutura formadora de recursos humanos envolvidos na confecção 

destes dispositivos, em termos de cursos técnicos, de graduação, especialização 

Lato e Stricto Sensu disponíveis; 

4. Elaborar proposições para o aprimoramento das próteses cirúrgicas obturadoras 

atualmente disponíveis, com cunho prático e útil, levando em conta as 

características técnicas e assistenciais relacionadas às tecnologias em questão. 
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2  METODOLOGIA 
 
 
2.1  Tipo de estudo 
 
 

Estudo teórico-exploratório do desenvolvimento tecnológico na área de 

moldagem e confecção das próteses obturadoras para pacientes 

maxilarectomizados e das principais limitações desta tecnologia reabilitadora no 

estado da arte atual. 

 
 
2.2  Caminhos metodológicos 
 
 

Esta dissertação utilizou dois caminhos metodológicos complementares para 

a consecução dos objetivos dispostos anteriormente.  

O primeiro tomou por base a revisão de literatura científica e acadêmica. Para 

tal procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e revisão crítica da literatura nacional e 

internacional, publicada sob a forma de artigos, teses e dissertações, buscando 

identificar: (1) técnicas de moldagem em momentos pré, trans e pós-cirúrgicos; (2) 

alternativas de confecção do dispositivo protético e materiais odontológicos 

utilizados na sua elaboração; (3) potenciais problemas na adaptabilidade e função 

desta tecnologia. 

O segundo caminho teve por foco a exploração de um dos principais 

limitadores ao acesso e utilização dos dispositivos obturadores em nosso meio, qual 

seja, a escassez de recursos humanos capacitados para execução de uma 

tecnologia que é altamente dependente tanto do domínio das técnicas laboratoriais, 

quanto de habilidades especificas na arte da reconstrução da face (que são: 

manuais, sensitivas e tácitas), pois sua confecção é artesanal, personalizada e 

individualizada. Para tanto, buscou-se identificar os centros formadores de pessoal 

nesta área específica, bem como o número de profissionais Protesistas e Técnicos 

em Prótese Dentárias disponíveis em território nacional para confecção do 

dispositivo. 

A seguir, estão detalhadas as opções metodológicas utilizadas para a 

realização destas duas etapas. 
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2.2.1 Caminho Metodológico 1: Revisão de Literatura  

 
 

Uma revisão extensiva da literatura foi conduzida objetivando selecionar 

artigos e trabalhos acadêmicos relevantes sobre as próteses obturadoras utilizadas 

na reabilitação pré, trans e pós-cirúrgica, buscando identificar as técnicas, 

desenvolvimentos e contribuições desta tecnologia. 

Segundo Luna (1997), a determinação do “estado da arte” permite mostrar, 

através da literatura já publicada, o que já se sabe sobre o tema e quais as lacunas 

existentes, evidenciando onde se encontram os entraves teóricos ou metodológicos 

(ou, no caso, tecnológicos). Dentro deste cenário, foi buscado: (1) averiguar os tipos 

de dispositivos existentes e as diversas nomenclaturas existentes para eles na 

literatura; (2) identificar os materiais e técnicas de moldagem utilizadas para a 

confecção dos obturadores; (3) relacionar os protocolos e procedimentos dos 

processos de confecção destas tecnologias (relação com o tempo cirúrgico; 

população-alvo e suas características clínicas e anatômicas limitantes); (4) verificar 

as técnicas de manutenção das próteses obturadoras; e, (5) levantar os principais 

problemas associados à confecção e uso dos dispositivos protéticos mencionados. 

Para tal, foi executada uma busca nas bases de referências bibliográficas 

MEDLINE, BBO, LILACS, SCIELO e Biblioteca Virtual de Saúde. Adicionalmente, 

foram investigados também os registros da Colaboração Cochrane, com ênfase 

naqueles referentes a Ensaios Controlados e Revisões Sistemáticas, bem como 

verificada a existência de estudos de avaliações tecnológicas realizadas por 

agências internacionais de avaliação tecnológica pertencentes à International 

Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). Os idiomas a 

examinados restringiram-se ao Português, Inglês e Espanhol, de domínio da 

pesquisadora. O período de busca compreendeu da data de início de registro de 

cada base a outubro de 2009. 

Listas de referência de artigos de revisão e de meta-análise, bem como as 

próprias referências dos estudos levantados, serviram como fontes adicionais de 

referências, buscando ampliar a completude da pesquisa bibliográfica.  

Um dificultador importante para a pesquisa realizada derivou do fato de que 

não existem descritores específicos para o dispositivo em questão. Isso obrigou a 

uma estratégia de busca, em todos os campos, de um conjunto de termos 
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inicialmente identificado como mais usuais a partir da revisão preliminar feita durante 

a fase de elaboração do projeto de qualificação. 

Os descritores4 ou palavras-chave utilizados no processo de busca 

contemplaram dimensões relacionadas a: (1) tecnologia em tela; (2) procedimento 

cirúrgico que conduziu a necessidade da prótese, (3) condição clínica de base 

(necessidade de remoção da maxila / uso da prótese), e (4) atributos da tecnologia 

de interesse. Os termos iniciais foram sendo ampliados à medida que se 

identificaram novos, a partir do processo empreendido de busca bibliográfica e 

revisão.  

Uma listagem dos termos e seus equivalentes em língua inglesa utilizados 

nas buscas realizadas encontram-se dispostos no quadro 1 localizado abaixo, 

devidamente adaptados para cada base consultada. 

 
Termos de busca 

Dimensão 
Português Inglês 

Tecnologia 
Prótese maxilofacial, prótese obturadora, 
prótese cirúrgica, Implante de Prótese 
maxilofacial 

Obturator, bulb, hallow, interim, 
palatal, cleft, surgery, defect, 
anomaly, prostheses, pre-surgical, 
maxillofacial prosthesis 

Procedimento cirúrgico Maxilarectomia, palatotomia Maxillectomy, palatotomy, palatal 
defect, reconstruction 

Condição Clínica Câncer/ Neoplasias de Cabeça e Pescoço, 
câncer/neoplasia de boca, câncer de maxila 

Head and neck cancer, palatal 
cancer, maxillary cancer 

Atributos de interesse 

Desenvolvimento tecnológico, tendências, 
história, classificação, métodos, 
instrumentação, desfecho, benefícios, 
resultados, efeitos adversos, reabilitação, 
impacto, qualidade de vida, custos, 
economia 

Technological Development, trends, 
history, instrumentation, methods, 
outcomes, adverse effects, 
rehabilitation, quality of life, 
adaptability, benefit, detriment, cost, 
economic, impact  

Quadro 1: Termos utilizados na busca bibliográfica 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
                                                 
4 Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) corresponde a um vocabulário estruturado e trilíngue (português, 
inglês e espanhol) criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na indexação de artigos de 
revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para 
ser usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como LILACS, MEDLINE e outras. Eles foram desenvolvidos a partir do MeSH 
- Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM) com o objetivo de permitir o uso de 
terminologia comum para pesquisa em três idiomas, proporcionando um meio consistente e único para a 
recuperação da informação independentemente do idioma. Os conceitos que compõem o DeCS são organizados 
em uma estrutura hierárquica permitindo a execução de pesquisa em termos mais amplos ou mais específicos 
ou todos os termos que pertençam a uma mesma estrutura hierárquica. Para maiores detalhes, ver: 
http://decs.bvs.br/ 
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O processo de busca nas bases bibliográficas foi executado com o auxílio de 

um profissional especializado na área de biblioteconomia da Escola Nacional de 

Saúde Pública da FIOCRUZ. O quadro 2 a seguir resume o resultado das diversas 

buscas sequenciadas realizadas no MEDLINE, com os respectivos descritores 

empregados. 

Base e data Busca 

Medline  
(via Pubmed) 
07/11/2009 

immediate maxillectomy pr...immediate maxillectomy prosthesis AND ((Humans[Mesh]) AND 
(English[lang] OR Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) AND (2) 
immediate surgical AND ...immediate surgical AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR 
Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) AND (225) 
surgical[Title] AND maxillectomy[Title] AND obturator[Title] AND ("humans"[MeSH Terms] AND 
(English[lang] OR Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) 
Maxillectomy[Title] AND obturator[Title] AND prosthesis[Title] AND immediate[Title] AND 
maxillectomy AND prostheses AND immediate[Title] AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] 
OR Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) (12) 

Medline  
(via Pubmed) 
09/11/2009 

"quality of life"[MeSH Terms] OR (ADAPTABILITY OBTURATOR) OR (PUBLIC HEALTH) OR 
REHABILITATION AND "cleft palate/surgery"[MeSH Terms] and (maxillect* OR "maxillofacial 
prosthesis"[MeSH Terms] AND palatal obturators"[MeSH Terms] NOT IMPLANT* 

Medline  
(via Pubmed) 
23/11/2009 

obturator prosthesis AND obturator prosthesis AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR 
Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) (54) 
obturator AND ((Humans[MesH).obturator AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR 
Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) (795)  
hollow bulb prosthesis AND.hollow bulb prosthesis AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR 
Spanish[lang] OR Portuguese[lang]))(0) 
 hollow bulb AND ((Humans[...hollow bulb AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR     

Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) (10) 
 interim obturator AND ((H...interim obturator AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR      

Spanish[lang]     OR Portuguese[lang]))(15) 
 pre surgical obturator(31) 
 maxillofacial prosthesis(3285) 
 Related Articles for PubMed (124) 
hollow bulb prosthesis AND...hollow bulb prosthesis AND ((Humans[Mesh]) AND (English[lang] 
OR Spanish[lang] OR Portuguese[lang])) (0) 
 pre surgical obturator pr...pre surgical obturator prosthesis(9) 

Quadro 2: Resultados preliminares da busca no Medline (em 23/11/2009) 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Após a finalização dos processos de busca nas bases mencionadas, houve a 

seleção inicial dos artigos, a partir do exame dos títulos (Titles) e resumos 

(Abstracts), gerando uma listagem de artigos pré-selecionados, os quais tiveram 

seus textos completos recuperados e avaliados, em um momento posterior.  

Para a identificação da produção acadêmica relacionada, buscaram-se 

dissertações e teses depositadas nos portais CAPES – Banco de Teses; Base 

Thesis e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). O período de busca compreendeu da 

data de início de registro de cada base a 23 de novembro de 2009. 

Teses, dissertações e relatos de casos clínicos bem como também protocolos 

(Guidelines) de confecção e manutenção de dispositivos protéticos obturadores 
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foram examinados e selecionados, baseados nos mesmos parâmetros de interesse 

relativos à seleção dos artigos. 

As referências bibliográficas obtidas a partir destes três grupos de fonte foram 

exportadas para um software de gerenciamento de referências (Endnote® versão X), 

que permitiu a pesquisadora acompanhar os estudos incluídos e excluídos e 

arquivar os motivos pelos quais estudos foram excluídos. 

Os artigos foram separados em três grandes grupos, de acordo com o 

momento da confecção do obturador: (1) Técnicas disponíveis para confecção de 

Próteses obturadoras transcirúrgicas, (2) Técnicas disponíveis para confecção de 

Próteses obturadoras provisórias e (3) Técnicas disponíveis para confecção de 

Próteses obturadoras definitivas.  

Foi elaborado um formulário de extração de dados, que incluiu os seguintes 

itens: 

• Características dos estudos: identificação do artigo (título, autor, volume, número, 

revista e país), objetivo, tipo de desenho, número de pacientes. 

• Características clínicas dos participantes: idade, patologia de base (neoplasia, 

anomalia crânio-facial, ausência ou outros tipos de perda da maxila), tipo de 

maxilarectomia (total ou parcial). 

• Tecnologia: tipo do dispositivo segundo momento cirúrgico de execução da 

prótese (pré, trans ou pós-cirúrgica), material, tipo de técnica, construção do 

obturador, condições de adaptabilidade (presença de avaliação e método para 

verificação da adaptabilidade), reações adversas ao material (freqüência e tipo).  

Tanto a fase de busca da literatura, como o exame e seleção dos abstracts e 

textos completos, como ainda a extração dos dados, foram executados pela própria 

pesquisadora.  

O exame dos dados obtidos buscou traçar um panorama das tecnologias 

existentes e dos principais materiais e técnicas utilizadas, servindo como elementos 

para apontar limitações e eventuais necessidades de aprimoramento das mesmas. 

Seus resultados deram origem aos quadros dispostos no próximo capítulo de 

resultados (como quadros 6, 7 e 8).  
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2.2.2 Caminho Metodológico 2: Obtenção de dados acerca dos recursos humanos 

envolvidos no processo de confecção da tecnologia 

 
 

Com vistas a contextualizar as condições existentes, no território nacional, em 

termos de recursos humanos disponíveis para a execução dos procedimentos 

cirúrgicos (maxilarectomias) e das mencionadas tecnologias reabilitadoras, foi feita 

uma pesquisa exploratória junto aos centros formadores e aos órgãos de registro 

dos profissionais especialistas.  

Para tanto, buscou-se obter: 

1. Junto ao Conselho Federal de Odontologia e à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da 

Educação5, a identificação dos Centros Formadores, com informações sobre 

a disponibilidade de cursos Lato e Stricto Sensu, registrados oficialmente e 

reconhecidos na área de Prótese Bucomaxilofacial; 

2. Através do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o número de 

profissionais registrados/habilitados como (a) Técnicos em Prótese Dentária, 

(b) Protesistas, e (c) Cirurgiões Bucomaxilofaciais, por região e unidade da 

federação federal; 

3. Através da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), 

o número de especialistas em Cirurgia de Cabeça e Pescoço por UF e região, 

responsáveis pela execução dos procedimentos cirúrgicos que demandarão 

as tecnologias reabilitadoras.  

Os Conselhos e Sociedades das categorias profissionais consultados, bem 

como o tipo de dados buscados junto a cada um deles, estão dispostos no quadro 3 

a seguir. 

                                                 
5 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação foi 
criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de assegurar a existência de pessoal 
especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 
públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país. Suas atividades podem ser agrupadas em quatro 
grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: (1) avaliação da 
Pós-Graduação StrictoSensu; (2) acesso e divulgação da produção científica; (3) investimentos na formação de 
recursos de alto nível no país e exterior; e (4) promoção da cooperação científica internacional. A Avaliação dos 
Programas de Pós-graduação compreende a realização do acompanhamento anual e da avaliação trienal do 
desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG). Os 
resultados desse processo, expressos pela atribuição de uma nota na escala de "1" a "7" fundamentam a 
deliberação Conselho Nacional de Educação/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de "reconhecimento", 
a vigorar no triênio subseqüente. A CAPES também é responsável pela avaliação das propostas de Cursos 
Novos de Pós-graduação, parte do rito estabelecido para a admissão de novos programas e cursos ao SNPG. 
Informações obtidas a partir da página institucional http://www.capes.gov.br/, acessada em 10/02/2010. 
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Dados Obtenção de dados 

Nº Protesistas CFO 
Nº Técnicos em Prótese Dentária CFO 
Nº Cirurgiões de Cabeça e Pescoço SBCCB 
Nº Cirurgiões Bucomaxilofacial CFO 
Nº Centros Formadores em PBMF CFO/CAPES 

Quadro 3: Informações e fontes para estimativa dos recursos humanos existentes e 
centros formadores na área de Prótese Bucomaxilofacial 

Legenda: CFO — Conselho Federal de Odontologia, SBCCB — Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço; CAPES — Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; PBMF — Prótese 
Bucomaxilofacial 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
2.3  Considerações Éticas 
 
 

O estudo utilizou tão somente dados secundários (publicações e informações 

institucionais agregadas não nominadas), não sendo necessário, nesse caso, a 

aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
 
2.4  Financiamento da Pesquisa 
 
 

A pesquisa não contou com qualquer tipo de financiamento ou bolsa, tendo 

seus custos concentrados basicamente na compra de artigos de literatura cientifica 

totalmente a expensas da pesquisadora. 
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3 PRÓTESES OBTURADORAS: EXPLORANDO ASPECTOS TÉCNICOS E 
CLÍNICOS ASSOCIADOS ÁS MAXILARECTOMIAS 

 
 

Este capítulo discute algumas das causas que originam as necessidades do 

uso das próteses obturadoras em tela, com especial ênfase para as neoplasias de 

boca e cavidade oral, principal indicação para as maxilarectomias, a serem 

reabilitadas com o uso dos dispositivos em questão. Explora ainda as principais 

complicações funcionais e estéticas surgidas a partir da perda da maxila, bem como 

o impacto destes procedimentos para a qualidade de vida dos pacientes. 

 
 
3.1  Indicações de Uso das Próteses Obturadoras 
 
 

As próteses obturadoras são indicadas para pacientes que apresentem 

comunicação oronasal causadas por inexistência, destruição ou remoção cirúrgica 

de estruturas da maxila (maxilarectomias). 

As comunicações associadas à inexistência dessas estruturas decorrem de 

certos tipos de anomalias congênitas, tais como fissura palatina, ausência ou 

deformações da maxila ao nascimento. Nesses casos, as utilizações de artifícios 

protéticos para sua obliteração, apresentam vantagens sob o aspecto estético-

funcional e devem ser incorporados como rotina no atendimento assistencial aos 

pacientes portadores de anomalias crânio-faciais, bem como a pacientes em que 

perderam parte do maciço maxilar em traumatismos de face.  

Destas anomalias congênitas, a fissura labiopalatina é a mais comum. 

Segundo GOIATO (2006), no Brasil, não temos dados precisos em relação a essa 

condição. Sua incidência situa-se entre 1:650 nascidos vivos.  Este tipo de anomalia 

ocorre duas vezes mais no sexo masculino do que no feminino, sendo que 70% dos 

casos são localizados do lado esquerdo, 5% do direito e 25% são bilaterais.  

A respeito do diagnóstico precoce das anomalias congênitas como um todo e 

fissura labiopalatina, em especial, FRAGOSO RAMÍREZ descreve, em seu estudo, 

Estomatologia do Recém-nascido (1992), a importância da avaliação das condições 

e alterações estomatológicas neonatais na cavidade oral. 

Após o nascimento ou após avaliação intra-uterina por exame de imagem, 

verifica-se previamente a condição da formação da cavidade oral em recém-
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nascidos predispostas a defeitos crânio-faciais congênitos. Em algumas dessas 

situações, será necessária a protetização, caso seja identificada uma fenda palatina 

ou má-formação, pois esta criança não terá como se alimentar, comprometendo 

severamente seu estado nutricional e podendo levar, inclusive, ao sufocamento no 

ato de sucção. 

Em termos de destruição, temos os casos oriundos de destruição por 

Leishmaniose Tegumentar americana e Tuberculose nasal (PALHETA NETO et al, 

2008), sífilis e usuários de cocaína.  

PADILLA-ROSAS et al, (2006), diz que o aumento do uso da cocaína no 

mundo, que hoje se aproxima a mais de 30 milhões de norte-americanos que 

utilizam esta droga de forma rotineira, estes estarão muito próximos de possíveis 

perfurações palatinas, causadas por necroses isquêmicas dos tecidos, com casos 

relatados de uso continuo por mais de três semanas seguidas da droga.  Estas 

lesões se iniciam na tábua nasal, podendo se estender até a região de palato duro, 

gerando necrose e perfuração nesta área. Em vários desses casos, pode vir a ser 

necessária a utilização de dispositivos protéticos. 

Outra etiologia decorre de traumatismos de face por diferentes causas, como 

armas de fogo e acidentes automobilísticos, onde os pacientes podem perder partes 

ou a maxila na sua totalidade, necessitando da obturação da sua cavidade, sendo 

que, muitas vezes, a reconstrução da face exigirá a prótese obturadora conjugada à 

prótese facial.  Entretanto, a principal indicação de uso destas tecnologias de 

reabilitação decorre de procedimentos cirúrgicos que envolvem a remoção da 

maxila, de forma total ou parcial. Em termos de etiologia, a principal causa associada 

a estes procedimentos operatórios são tumores, geralmente malignos, de estruturas 

da cavidade oral.  Das neoplasias malignas que ocorrem na boca, 90% a 95% são 

os carcinomas de células escamosas, também chamados de espíno-celular ou 

epidermóide (BRASIL, MS / INCA, 2002). Estes se caracterizam pelo rompimento do 

epitélio, com formação de uma úlcera de consistência e base endurecida, bordas 

elevadas, aspecto dismórfico e infiltrante. As úlceras endurecidas podem significar 

invasão de estruturas adjacentes. Os carcinomas da boca se disseminam 

metastaticamente através da drenagem linfática para os linfonodos cervicais.  

Geralmente, estas lesões são indolores, e o retardo do atendimento imediato, 

propicia seu diagnóstico tardio, em estadios avançados e que induzem a técnicas 
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cirúrgicas mais invasivas e mutilantes, produzindo a necessidade de placas 

reabilitadoras. 

No Brasil, as estimativas para o câncer elaboradas pelo Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) apenas incluem as neoplasias de cavidade oral6. Para 2010, são 

estimados 14.120 casos novos, correspondendo a 3% de todos os tipos de câncer 

(BRASIL, 2009). Destes novos casos, 10.330 (73,3%) ocorrerão em homens, 

correspondendo a uma taxa bruta de incidência de 11/100.000. Em mulheres, as 

mesmas taxas correspondem a uma incidência de 3,88/100.000. Deve ser 

destacado que não houve grandes alterações entre os números estimados para 

esse ano de 2010 e aqueles que tinham sido estimados, por esse mesmo Instituto 

para o ano de 2008 e 2009: 14.160 casos novos (BRASIL/MS/SAS/INCA, 2007). 

A distribuição dessas neoplasias no país apresenta uma expressiva variação 

regional, conforme pode ser visto na tabela 1 abaixo: 

 
 
Tabela 1: Incidência estimada de Câncer de Cavidade Oral, Brasil e regiões, 
2010. 

Sexo Masculino Feminino 

Regiões Casos Novos Tx Bruta de 
Incidência* Casos Novos Tx Bruta de 

Incidência* 
Norte 260 3,11 150 1,60 
Nordeste 1.740 6,56 1.070 3,81 
Centro-Oeste 570 7,83 230 3,28 
Sudeste 5.810 14,20 1.780 4,15 
Sul 1.950 13,79 560 3,94 
Total 10.330 45,49 3.790 16,78 

Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL/MS/SAS/INCA, 2009. 
Obs: * - Taxa bruta de incidência /100.000hab. 

Evidências epidemiológicas sugerem que muitos fatores diferentes podem 

estar associados com o aumento da probabilidade de ocorrência destas neoplasias. 

Vários estudos têm mostrado uma relação consistente do fumo com o câncer de 

laringe e da cavidade oral, estimando-se que na União Européia aproximadamente 

60% do câncer oral em homens e 30% em mulheres seriam atribuídos somente ao 

cigarro. Além do fumo, o consumo de álcool também é um fator de risco, havendo 
                                                 
6 Para essas estimativas, sob essa denominação – neoplasia de cavidade oral – foram incluídos os CID de C00 a 
C10, correspondendo às neoplasias malignas do lábio (C00), da base da língua (C01), de outras partes e de 
partes não especificadas da língua (C02), da gengiva (C03), do assoalho da boca (C04), do palato (C05), de 
outras partes e de partes não especificadas da boca (C06), da glândula parótida (C07), de outras glândulas 
salivares maiores e as não especificadas (C08), da amídala (C09), e da orofaringe (C10).  
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efeito sinérgico pelo consumo freqüente de ambos os produtos: para a cavidade oral 

e laringe, o risco aumenta mais de 15 vezes quando os consumos de álcool e cigarro 

estão combinados. A consistência e a força dessas associações, bem como o 

aumento cumulativo do risco de acordo com o tempo de duração do hábito e a dose 

de consumo, foram demonstradas em estudos de coorte e caso-controle 

(DÖBROSSY, 2005; KJAERHEIM et al., 1998). 

Uma alimentação pobre em vegetais e frutas (ZAIN, 2001) e fatores 

ocupacionais — como o trabalho em ambiente externo (com prolongada exposição 

solar), exposição ao asbesto e a outras substâncias químicas — também vêm sendo 

associados ao câncer de cabeça e pescoço (MOORE et al, 1999).  

O descaso com a saúde bucal, a falta de manutenção periódica de 

restaurações fraturadas, remoção de restos radiculares, eliminação de focos 

infecciosos e até mesmo o simples acesso ao material básico para remoção de 

placas bacterianas, por falta de disponibilidade financeira ou até mesmo de 

informação, faz com que se propicie um cenário que pode ser um potencializador 

para pessoas que consomem bebidas alcoólicas, tabagistas, pessoas com 

depressão e mesmo as que possuam alguma limitação motora, como deficientes e 

idosos.  

A higiene bucal ineficiente pode agir concomitantemente com o álcool que, 

nessas condições, aumenta a produção de acetaldeído na saliva, um metabólito do 

etanol que contribui para o desenvolvimento do câncer (DÖBROSSY, 2005). 

Da mesma forma, precárias condições estruturais do sistema mastigatório e 

de mucosas (dentes semidestruídos, inclusos ou ausentes, restos radiculares, 

comprometimento periodontal, focos de infecção, próteses dentárias mal adaptadas 

e/ou confeccionadas com materiais inadequados incompatíveis com uso especifico).  

Hábitos para-funcionais adquiridos (mordiscar a mucosa jugal e lábios, 

profissões com ações repetitivas de sopro ou com contato com substâncias químicas 

ou látex) e, principalmente, próteses totais antigas remendadas com colas 

inespecíficas, mal polimerizadas, com liberação de monômero residual na mucosa 

de contato e que possuam câmara de sucção, também estão associados à maior 

incidência de câncer de boca. Por fim, ao que se refere às diferentes lesões 

cancerígenas de lábio, assume importância à exposição continuada à luz solar, sem 

proteção.  
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Estima-se que até 80% dos casos dessa neoplasia poderiam ser evitados, 

diminuindo-se a exposição das pessoas ao longo de suas vidas aos fatores de risco 

já identificados (DÖBROSSY, 2005). 

A morbidade do câncer de boca é diretamente proporcional ao estágio da 

doença diagnosticada. Pelas estimativas do Instituto Nacional de Câncer, a maioria 

dos casos destes cânceres é diagnosticada nos estadios III ou IV, levando a 

prognósticos bastante desfavoráveis. Urge, pois, a implantação de estratégias que 

previnam e auxiliem sua identificação precoce, antes que haja a evolução para 

estadios mais avançados, que implicarão em tratamentos mais complexos e 

mutilantes na busca do seu controle. 

Segundo KURIAKOSE (2006), a prevenção do câncer de boca não é somente 

viável, mas muito desejável, pois medidas preventivas irão significar um beneficio 

social que irá gerar efeitos a médio e longo prazo. Ações como a divulgação do 

auto-exame da boca; campanhas antitabagistas; incentivo a visitas periódicas ao 

dentista, para que sejam feitas avaliações criteriosas do estado de estruturas 

dentárias, próteses mal adaptadas e avaliação do periodonto e mucosas adjacentes, 

e uso de protetor solar e labial podem contribuir nesse sentido, auxiliando a 

diminuição de gastos assistenciais com futuros portadores de neoplasias na 

cavidade oral. Estas ações deveriam ser divulgadas e implantadas junto com 

técnicas de higienização da cavidade oral. Se as crianças fossem instrumentalizadas 

a conhecer a sua cavidade oral de forma lúdica, talvez tivéssemos, em longo prazo, 

a diminuição ou a possibilidade da intervenção em estadios iniciais das neoplasias.   

Um dos elementos que permitem evidenciar o impacto para o SUS dessas 

neoplasias é a freqüência de internações. A tabela 2 abaixo traz o número de 

hospitalizações por neoplasias malignas de lábio, cavidade oral e faringe nos anos 

de 2007-2008 no território nacional, permitindo evidenciar o predomínio acentuado 

das internações no Sudeste e uma extrema desigualdade entre as regiões, fruto 

dentre outros, da disponibilidade da rede de serviços para o atendimento a esses 

tipos de câncer, concentrados no eixo Sudeste-Sul. 
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Tabela 2: Internações no SUS por Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral 
e faringe, segundo Região e Sexo, 2007-2008 

Ano/Sexo 2007 2008 
Região/UF Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 
Região Norte 429 223 652 396 193 589
Região Nordeste 3.240 2.330 5.570 4.227 3.122 7.349
Região Sudeste 8.250 3.503 11.753 7.485 2.791 10.276
Região Sul 4.072 2.163 6.235 4.007 2.031 6.038
Região Centro-Oeste 971 448 1.419 1.225 641 1.866
Total 16.962 8.667 25.629 17.340 8.778 26.118

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do DATASUS. 

 
 
3.2  Maxilarectomias: tipos e questões técnicas associadas 
 
 

Como referido, as próteses obturadoras são utilizadas para substituir, de 

forma artificial as estruturas perdidas durante a maxilarectomia, a qual corresponde 

à remoção do maciço da maxila, localizado no terço médio da face, sendo 

subdivididas em: (a) maxilarectomia total (100% da estrutura de ambas as maxilas); 

(b) subtotal (mais de 50% da maxila), e (c) parcial (menos de 50% da maxila).  

As maxilarectomias totais correspondem à remoção de toda estrutura óssea 

anatômica, isto é, a ressecção completa da maxila, sendo subdividida na 

preservação (tipo A) ou não da órbita ocular (tipo B), incluindo os alvéolos dentários, 

palato duro e ossos nasais.  

As maxilarectomias podem ainda ser uni ou bilateral, dependendo se é 

removida uma ou as duas maxilas.  

No caso das maxilarectomias parciais, pode haver apenas a remoção da pré-

maxila, ou seja, remoção apenas da parte anterior desta estrutura, seja de uma ou 

de ambas maxilas. 

O quadro 4 abaixo mostra uma síntese dos tipos de maxilarectomias e suas 

subdivisões. 
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Tipos Parcial 
(Menos de 50%) 

Subtotal 
(Mais de 50%) 

Total 
(100%) 

Nº Paredes removidas 01 parede 02 paredes Todas as paredes 
Piso palato e/ou 

alvéolos Especificamente órbita envolvida

Medial (Tipo A: órbita preservada) 
Anterior (pré-maxila)

Unilateral ou bi-lateral 

Lateral 

Inclui o piso 

(Tipo B: remoção da órbita) 

Quadro 4: Tipos de Maxilarectomias e suas subdivisões 

Fonte: Elaboração própria, a partir de CORDEIRO, 2000, p. 2331. 
 
 

Os pacientes que se submetem a maxilarectomias unilaterais sofrem a perda 

de uma das maxilas ou a formação de uma cavidade que gera uma comunicação 

oronasal, o que resulta em diminuição da inteligibilidade da fala, causada pela 

hipernasalidade e refluxo nasal. Nesses casos, a preservação do incisivo central 

contra lateral melhora o resultado estético e funcional, uma vez que este elemento 

dentário servirá como ancoragem para a sustentação da prótese obturadora7.  

Nem sempre, o incisivo central da maxila em questão poderá ser preservado. 

Muitas vezes, ele estará envolvido no limite de segurança, precisando ser removido 

dentro da peça cirúrgica. Sua preservação é indicada para tumores malignos do seio 

maxilar em estágios avançados ou traumatismos de face com perdas e 

fragmentações de estrutura, quando se é possível manter a maxila contra-lateral. É 

fundamental que os profissionais envolvidos nos processos cirúrgicos reabilitadores 

atuem de forma interdisciplinar, para que o resultado estético e funcional da prótese 

obturadora seja alcançado. 

No caso das maxilarectomias total bilateral torna-se inviável à preservação de 

elementos que poderiam auxiliar na sustentação das próteses cirúrgicas e da futura 

reconstrução estética e funcional da cavidade oral. Este tipo de maxilarectomia, a 

bilateral, é um dos maiores desafios na reabilitação. 

Já as maxilarectomias parciais são indicadas em tumores malignos iniciais do 

palato duro e seio maxilar. Quando o tumor está confinado em um lado da maxila, 

                                                 
7 Em pacientes dentados, a prótese construída durante o momento cirúrgico deverá envolver a confecção de 
grampos com fio ortodôntico. Após o processo de cicatrização, na prótese obturadora definitiva, toda a estrutura 
da prótese parcial removível será em cromo-cobalto, inclusive os grampos, para uma melhor estabilidade e 
retenção da prótese que sustentará o obturador (KING, 1983). 
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este é dividido e preserva-se pequena porção do osso, o que facilitará a colocação 

da prótese.  

Quando o tumor requer ressecção de mais da metade do palato/maxila, o 

reparo com a prótese torna-se progressivamente mais difícil.   

Pacientes edentados também apresentam um comprometimento bastante 

desafiador pela falta de elementos dentários que possam auxiliar na retenção da 

prótese obturadora.   

 
 
3.3 Consequências clínicas das maxilarectomias 
 
 

As maxilarectomias levam a um colapso funcional da cavidade oral, gerando 

um conjunto de consequências na comunicação, fisiologia mastigatória e/ou de 

deglutição, complicações orais agudas, estas serão mais bem detalhadas a seguir, 

pois as mesmas levam a uma significativa perda na qualidade de vida dos pacientes 

submetidos a este procedimento cirúrgico.  

É importante ressaltar que a possibilidade de inserção imediata de uma 

prótese cirúrgica obturadora, no momento em que se remove a maxila, iria minimizar 

em muito as possíveis sequelas que serão descritas a seguir. 

 
 
3.3.1 Consequências funcionais 
 
 

A perda parcial, subtotal ou total da maxila produz uma comunicação entre 

estruturas buconasais, que ocasionam: (a) escape de ar, refletindo na qualidade da 

comunicação, pois o paciente ficará com a voz nasalada, muitas vezes dificultando a 

sua inteligibilidade; (b) escape de alimentos e líquidos, secreções e odor.  

Estes escapes, se não resolvidos através da utilização de um dispositivo 

protético obturador (ou se este se mostrar não bem adaptado), irá determinar 

conseqüências funcionais e psicológicas, como insegurança e constrangimento no 

momento de se alimentar, levando ao isolamento e a perda de peso. Este conjunto 

de possíveis conseqüências leva a que Carrara de Angelis et al. (1998) afirmem que, 

nas ressecções de palato ou de maxila, a prótese obturadora é imperiosa para 

impedir a comunicação oronasal e o refluxo alimentar. 
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Perdas de estruturas da cavidade oral irão determinar também alterações 

fonéticas e de deglutição, porque é necessária a articulação sincronizada dos 

movimentos dos lábios, da língua, dos dentes, do palato duro ou mole para a 

adequada produção dos sons da fala.  

Em ressecções de maxila, palato duro e palato mole, Carvalho et al. (2000) 

afirmam que, em relação à voz, o paciente pode apresentar ressonância 

predominantemente hipernasalada, potência de voz reduzida, diminuição dos 

tempos máximos de fonação e incoordenação pneumo-fono-articulatória, levando a 

troca dos sons sonoros orais pelos sons nasais e uma imprecisão articulatória de 

todos os sons, mas, principalmente, dos sons plosivos “p” e “b” e fricativos surdos e 

sonoros “f”, pois estes necessitam de uma maior pressão intra-oral. 

As ausências de elementos dentários, estruturas ósseas e mucosas irão, 

progressivamente, se somando como coadjuvantes na perda da qualidade da 

comunicação (BRANDÃO et al., 1999). Por isso, é determinante viabilizar uma 

reabilitação protética da cavidade oral na sua totalidade, procurando sempre 

preservar estruturas que auxiliem uma boa comunicação, mastigação e deglutição, 

desde que não se comprometa a margem de segurança determinada pelo 

patologista no momento cirúrgico.   

Carvalho-Teles et al. (2006) desenvolveram um estudo, envolvendo 23 

pacientes com idades entre 18 e 83 anos (média = 49,5 anos) submetidos a 

maxilarectomias, com o objetivo de avaliar a eficácia da prótese obturadora de 

palato, tanto na hipernasalidade quanto na ressonância de fala; 82,6% dos pacientes 

apresentaram melhora significativas da inteligibilidade da fala e 69,6% obtiveram 

redução significante da hipernasalidade após a adaptação da prótese obturadora, 

assinalando a importância desta tecnologia para a melhoria da capacidade de 

comunicação destes pacientes.  

A ausência da maxila faz com que haja uma reorganização de estruturas de 

suporte, levando muitas vezes à assimetria facial, atrofias, formação de tendões 

fibrosos, flacidez de tecidos de sustentação e limitação da abertura bucal. A prótese 

cirúrgica obturadora auxiliará na sustentação dessas estruturas, bem como 

possibilitará a interação fisioterápica, na medida em que estará dessensibilizando a 

mucosa e trabalhando a musculatura de sustentação para futura protetização 

definitiva. 
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Segundo Budtz-Jörgensen (1997), algumas próteses podem apresentar 

problemas causados pelas enormes mudanças nos tecidos da face e na cavidade 

oral. Dispositivos protéticos temporários ou definitivos devem, portanto, ser 

adequados às limitações anátomo-funcionais do paciente, necessitando muitas 

vezes de soluções ímpares e de habilidade técnica e sensitiva do seu executor. 

É importante destacar também que, para a futura adaptação da prótese 

definitiva, é necessário que se trabalhe na terapia miofuncional oral dentro das 

possibilidades morfofuncionais do indivíduo. A prótese confeccionada no momento 

cirúrgico seja temporária ou definitiva, atua estabelecendo as metas terapêuticas 

para a reabilitação do individuo, considerando as várias relações entre oclusão, 

ossos e músculos orofaciais e as funções estomatognáticas (FELÍCIO, 2003). 

A maxilarectomia causa ainda interferência ou impossibilidade da plena 

atuação das estruturas anátomo-funcionais, levando a disfunções no processo de 

mastigação e deglutição, associando-se a tosse, engasgos, dor, permanência de 

resíduos de alimentos na boca após a deglutição, desconforto, odores de resíduos e 

secreções, bronco-aspiração do alimento, pneumonias de repetição, perda de peso, 

desnutrição e/ou desidratação, alimentação lenta ou necessidade de manutenção 

contínua de alimentação pastosa ou mesmo de uso prolongado de dieta via enteral, 

além de produzir medo de se alimentar e medo de sufocamento.  

Todos os sintomas e interferências acima mencionados poderão levar o 

paciente ao estresse e a depressão, tornando-os não cooperadores, no processo 

reabilitador e prejudicando sua qualidade de vida, sendo minimizados com o uso das 

próteses obturadoras. 

 
 
3.3.2 Complicações orais 
 
 

As neoplasias que originam as maxilarectomias com freqüência apresentam 

sequelas orais associadas, porque, na sua maioria, necessitam de complementos 

terapêuticos como ciclos de radioterapia, para um melhor controle do câncer. A 

radioterapia causa toxidade aos tecidos normais adjacentes ao leito tumoral, com 

efeitos que podem ser classificados em agudos ou crônicos (xerostomia e lesões na 

mucosa).  
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As principais consequências do tratamento radioterápico são a mucosite, isto 

é, a alteração das propriedades da mucosa da cavidade oral, e a xerostomia, que é 

a modificação da quantidade e qualidade da saliva; ambas levam a digeusia 

(alteração do paladar), disfagia (dificuldade na deglutição), odinofagia (dor durante a 

deglutição), anosmia (alteração do olfato) e quadros de infecções oportunistas, os 

quais influem de uma forma efetivamente negativa, na cooperação do paciente com 

o uso do dispositivo protético.  

Além disso, Budtz-Jörgensen (1997) relata que a mucosite e a xerostomia 

podem estar associadas a outros sintomas, mais freqüentes em pacientes do sexo 

feminino, que incluem sensações de ardor e queimação na mucosa oral (síndrome 

da boca queimada), dor nas estruturas de suporte da prótese; baixa capacidade de 

mastigação; fala prejudicada; instabilidade da prótese por falta de áreas de retenção; 

sensação de regurgitação e insatisfação com a estética. 

Desse modo, segundo Dib et al. (2000), é fundamental que a presença e o 

controle dos efeitos adversos da radioterapia também sejam abordados pelo 

cirurgião dentista. É importante a prevenção e o controle desses efeitos adversos 

orais agudos radio-induzidos, uma vez que estes podem limitar o tratamento e até 

levar a sua interrupção definitiva, produzindo consequências que impossibilitarão o 

paciente a fazer uso do dispositivo protético indicado para sua reabilitação oro-

funcional.  

Em função disso, é indispensável o controle clínico, sendo indicada à 

manutenção da higiene oral, com bochechos com clorexidina a 0,12% (antes do 

inicio do tratamento) e soro fisiológico a 0,9%.  

Aos portadores de prótese total e parcial removível, recomenda-se o uso 

restrito das mesmas durante o período do tratamento, exceto quando estas tiverem a 

função de obturadores palatinos. É também indicado o uso de saliva artificial em 

pacientes acometidos por xerostomia, para que ocorra uma melhor fixação e 

conforto na área de contato da mucosa com a prótese.  

Atualmente, estão sendo desenvolvidas e aplicadas técnicas de laserterapia, 

muitas bem sucedidas e reconhecidas na sua efetividade no controle da mucosite e 

na melhoria da qualidade funcional da cavidade oral (Sassi e Machado, 2009).  O 

laser de baixa potência é um grande aliado como tratamento terapêutico em 

pacientes submetidos ao tratamento de câncer da cavidade oral.  No momento, 
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ainda é uma técnica com poucos profissionais habilitados e raramente disponíveis 

em serviços públicos.  

Por fim, deve-se destacar que os pacientes não podem ser expostos à 

radiação fazendo uso de próteses obturadoras, cirúrgicas, provisórias ou definitivas 

que estejam fixadas na cavidade oral, pois o tratamento radioterápico poderá causar 

deformidades nas peças protéticas, induzindo ao aparecimento de lesões e 

deformidades na face, que muitas vezes serão irreversíveis tanto na mucosa da 

cavidade oral quanto em outras estruturas músculo esqueléticas da face. 

 
 
 
3.3.3 Repercussões na qualidade de vida 

 
 

As maxilarectomias têm profundo impacto na qualidade de vida dos pacientes 

e seus familiares.  

Como já referido, a boca é uma estrutura fundamental para a fala, sucção, 

sopro, paladar e salivação. Mesmo com procedimentos reconstrutivos, essa região 

pode ficar esteticamente comprometida pelo uso de grampos de sustentação, perda 

de elementos dentários com a retirada do maciço da maxila, assimetria da face, 

causada pela contratura de fibroses, perda de tônus muscular, causam mutilações 

que extrapolam a estrutura física, invadindo e comprometendo a autoestima e 

integralidade emocional destas pessoas.  

Os distúrbios fonatórios levam estes pacientes a sentirem-se inseguros no 

exercício da fala, achando que não conseguirão se comunicar e de serem 

compreendidos.  

KORNBLITH et al. (1996) relatam que pacientes submetidos a 

maxilarectomias desenvolvem quadros de depressão, isolamento, abandono de 

suas funções profissionais, comprometimento nas relações sociais, falta de 

autonomia frente a tarefas simples como atender telefone e compartilhamento de um 

simples almoço em família.  Pacientes submetidos a cirurgias de cabeça e pescoço 

e suas famílias necessitam de suporte terapêutico, pois existem relatos de quadros 

extremos de depressão que podem levar ao suicídio ou ao abandono destas 

pessoas pelos seus familiares. 
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Impactos semelhantes na qualidade de vida (QOL) são mencionados na 

revisão realizada por Chandu et al. (2006) sobre a qualidade de vida de pacientes 

com câncer de cavidade oral. Esses autores informam que estudos longitudinais têm 

mostrado que a qualidade de vida global após o tratamento cirúrgico destas 

neoplasias decai grandemente quando mensurada após três meses da cirurgia, 

sendo fatores relacionados a estes níveis os seguintes: 

(1) Idade — Pacientes com idade mais elevada tendem a ter melhores escores de 

QOL que os mais jovens, com estes tendo maior percepção de disfunção um ano 

após o evento cirúrgico e maior risco de distúrbios psicológicos; 

(2) Gênero — Há controvérsias na literatura sobre a influência do gênero nos 

escores de QOL nos cânceres de cavidade oral. Alguns autores, como Westin et al. 

(1988), relatam maiores evidências de problemas como alcoolismo, desnutrição e 

desordens mentais em homens, enquanto Bjordal et al (2001) referem que mulheres 

que possuíam escores de QOL pré-tratamento mais baixos que os homens, deixam 

de apresentar diferenças nestes escores um ano após o tratamento. Outros autores 

mencionam ainda que as mulheres possuem maiores dificuldades em relação a 

mobilidade, recreação e  alimentação (Langius et al, 1994). 

(3) Local do tumor — Tendência à apresentação de menores escores de qualidade 

de vida em pacientes com tumores posteriores da cavidade oral, possivelmente 

decorrente de maior dificuldade de deglutição. 

(4) Tamanho e estadio do tumor — Piores escores de QOL relacionam–se a tumores 

de maior volume e estadio T mais avançado 

(5) Status emocional — Pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam 

maiores níveis de sintomas depressivos. Presença de quadros de depressão pré-

tratamento se associa a maior severidade dos sintomas e pior funcionalidade após a 

cirurgia. 

(6) Estado conjugal e renda — Fator prognóstico pré-operatório independente para 

recorrência e sobrevida, com pacientes sem companheiros tem maior risco de 

recorrência e morte. 

Vários dos problemas e impactos na qualidade de vida mencionados podem 

ser minimizados com o uso imediato e bem adaptados dos dispositivos protéticos 

(CHANDU et al, 2006). 



 40

4  TECNOLOGIA DE PROTETIZAÇÃO REABILITADORA: PRÓTESE CIRÚRGICA 
OBTURADORA 

 
 
A prótese cirúrgica obturadora é um dispositivo protético, que pode ser 

confeccionado pré ou transcirurgicamente. Como já visto, sua função é restabelecer, 

de forma imediata, a função limitante da maxila perdida, preparando o paciente para 

uma nova condição em que possa se adaptar ao uso da futura prótese obturadora 

definitiva (CARVALHO, 2000). Este dispositivo irá interagir com a mucosa, 

dessensibilizando e moldando os tecidos de suporte, bem como minimizará e 

protegerá a área mutilada, prevenindo a formação de fibrose tecidual. 

Este capítulo tem como foco a questão central deste estudo, qual sejam as 

próteses acima mencionadas. Ele inicia resgatando aspectos históricos da evolução 

da tecnologia, cujo uso pode ser retroagido a antiguidade quando ainda eram 

utilizados como materiais protéticos encontrados na natureza. A seguir, discute as 

diferentes técnicas e materiais utilizados para a confecção deste tipo de tecnologia. 

Explora, ainda, de forma comparativa, as vantagens e desvantagens das próteses 

obturadoras vis-à-vis os enxertos. Finaliza trazendo os principais problemas 

associados ao uso das próteses e os impactos destas na qualidade de vida dos 

pacientes maxilarectomizados.  

 

 
4.1 Antecedentes Históricos 

 
 
Ao longo de alguns séculos, profissionais e cientistas buscam soluções para 

que portadores de comunicação oronasal estejam aptos ao seu retorno social e que 

tenham uma qualidade de vida satisfatória. Como resultado, a prótese 

bucomaxilofacial veio gradativamente evoluindo em termos de natureza técnica e de 

materiais desenvolvidos, sempre com a preocupação da reconstrução estética e 

funcional do paciente.  

Os antecedentes históricos da evolução da tecnologia podem ser retroagidos 

à antiguidade. Existem relatos e achados em pesquisas arqueológicas que 

demonstram que, desde a época dos Fenícios, o homem já buscava por soluções 

para a reposição de estruturas dentárias perdidas da cavidade oral, com materiais 
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disponíveis no cenário da época, como madeira, marfim e, muitas vezes, elementos 

dentários extraídos de escravos ou súditos que eram adaptados através de 

amarrilhos de fios de ouro na boca dos favorecidos. Também, é mencionado que 

esponjas do mar foram utilizadas, pelas suas características flexíveis, compressivas 

e de absorção de líquidos, como artifícios naturais para obturar a maxila de crianças 

portadoras de fenda palatina (REZENDE, 1997), 

James H. Platt escreveu, em 1947, um artigo fundamental para a 

compreensão da evolução desta tecnologia ao longo dos séculos, em que conta à 

história dos obturadores. O autor menciona que o primeiro obturador foi 

confeccionado em 1530 por Petronius, que teria conseguido obturar a maxila 

fazendo uso de cera com algodão; estas próteses eram utilizadas, à época, em 

portadores de anomalias congênitas. 

Em 1557, segundo o autor citado, Renner confeccionou obturadores em prata 

e ouro, na busca de selar cavidades de sifilíticos, porém o primeiro relato publicado, 

foi de Ambroise Paré em 1541, onde ele desenvolveu um obturador chamado de 

botão de coroa francesa, feito com concha do mar e esponja. Em 1756, Fouchard 

projetou obturadores, conhecidos como “obturadores de asas”, que possuíam duas 

asas que se abriam ao atarraxar o parafuso central, conforme pode ser visto na 

figura 1 a seguir. 

 
 

Figura 1: Obturador de Fouchard, 1756. 

Fonte: Platt, 1947, p. 112. 
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Todos os obturadores citados eram para uso em região de palato duro. O 

primeiro obturador velopalatino (palato mole) foi confeccionado em ouro por 

Delabarre em 1820, para portadores de anomalias congênitas. Infelizmente não 

existe nenhuma publicação nem relato do progresso obtido na fonação destes 

pacientes.   

Platt faz ainda um relato interessante acontecido em 1840, que Dr. Stearn 

(médico portador de má formação na cavidade oral) and Mr.Goodyear (vulcanizador 

de borracha), fundador da Goodyear Pneus Inc. , resolveram unir as técnicas para 

criar um obturador velopalatino em borracha, esculpindo em um bloco de madeira a 

forma onde a borracha seria vulcanizada. Como parte desse processo de 

desenvolvimento da tecnologia, Stearn fez uso da própria anomalia para 

desenvolver um obturador, tendo utilizado um palito com cera, que introduzia várias 

vezes na própria cavidade, obtendo vários registros da mesma. A partir destes 

registros, ele confeccionou um obturador em ouro e borracha.  

Outros médicos avaliaram a melhora apresentada na fonação do Dr. Stearn e 

Kingley, um de seus avaliadores, dando prosseguimento na melhoria das técnicas 

de confecção destes obturadores. 

Seguindo o histórico de desenvolvimento apresentado por Platt, Dr. 

Passavant, em 1869, observou uma pequena concha que se projetava quando os 

pacientes com defeitos palatinos falavam (projeção anterior/posterior faríngea). Esta 

observação foi fundamental para que novas técnicas de adaptabilidade começassem 

a ser expandidas.  

Em 1868, Süersen criou um obturador moldando, com guta percha8, a 

cavidade com o paciente em fonação. Esta técnica de moldagem — muscle trimming 

— é utilizada até hoje para moldagem de obturadores localizados na região 

velopalatina. 

Dr. Bond fez o primeiro bulbo de obturador em borracha dura em 1887. Logo 

depois, Dr. Letting fez o primeiro obturador em alumínio. Só mais tarde descobriu-se, 

que, em 1882, Schiltsky já havia confeccionado um bulbo de borracha macia, que 

era oco, para diminuir o peso, e se movimentava com a fonação velofaríngea. 

Prosseguindo na evolução histórica da tecnologia obturadora, em 1890, 

Bruiegger descobriu que a borracha macia se deteriorava muito rapidamente. Por 
                                                 
8  É um tipo de cera com propriedades diferenciadas utilizada para obtenção da impressão de estruturas da 
cavidade oral. 
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isso, foi criado um bulbo feito de “cork”, uma combinação de borracha macia 

prensada. 

Em 1888 e 1903, Martin criou um sistema de ancoragem para auxiliar na 

estabilidade da prótese obturadora. Desde então, outras variedades da tecnologia 

foram surgindo, sempre orientadas pela busca da funcionalidade e de materiais mais 

biocompativeis.  

Hoje, os obturadores são confeccionados com os princípios obtidos do 

“Muscle Trimming Technique”, criada por Süersen há mais de 150 anos atrás 

(PLATT, 1947). 

Este breve histórico, resgatado, sobretudo a partir do artigo de Platt, nos 

permite avaliar, por um lado, o significativo elenco de modificações sofridas na 

evolução desta tecnologia; por outro, sinalizam a importância atribuída a este 

dispositivo para a reabilitação dos portadores de comunicação oronasal pelas mais 

diferentes causas. 

O grande marco no avanço desta tecnologia, contudo, aconteceu no período 

pós-guerra, quando houve o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas 

reparadoras e de novos materiais odontológicos, que tinham como objetivo 

reconstruir e reabilitar estruturas perdidas nos campos de batalha.  

Foi neste momento que surge a figura de Monteiro de Barros, primeiro 

cirurgião dentista brasileiro a ser expedicionário na França, que começou a participar 

desse processo de desenvolvimento da prótese bucomaxilofacial no Brasil, 

(REZENDE, 1997). 

Com o avanço da indústria odontológica e da valorização da saúde bucal, a 

utilização de materiais dentários que oferecessem propriedades estéticas e 

funcionais foi sendo cada vez mais priorizada. O vulcanite (borracha vulcanizada) foi 

utilizado, durante anos como base de próteses totais, com muitas limitações de 

resistência, adaptação e durabilidade.  Posteriormente, foi substituído pela resina 

acrílica, constituída de um monômero e um polímero, que permitem uma melhor 

adaptabilidade e resistência nas próteses confeccionadas com este material.  

Hoje, existem várias resinas com diferentes propriedades largamente 

aplicadas na odontologia e que, através de pesquisas específicas, de diferentes 

biomateriais, poderão estar auxiliando futuramente no desenvolvimento de 

dispositivos com características que favoreçam um melhor selamento com a 

cavidade a ser obturada.     
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Materiais de moldagem, como o alginato (hidrocolóide irreversível), silicones, 

pasta zinco-enólica e a godiva, também vieram a contribuir para obtenção de 

melhores impressões da anatomia a ser protetizada.  

Desafios em relação à construção de um obturador eficiente na sua dinâmica 

funcional é uma preocupação de longa data, que vem convergindo para um foco 

específico de pesquisa na atualidade: o desenvolvimento de materiais resistentes, 

biocompativeis, leves e de fácil modelagem, que não absorvam secreções nem 

favoreçam o acúmulo de bactérias na sua superfície, bem como permitam a 

distribuição de forças e cargas mastigatórias em elementos dentários de ancoragem, 

minimizando efeitos rotatórios que friccionem as estruturas anatômicas que 

margeiam o obturador, proporcionando uma adaptação justaposta entre cavidade e 

dispositivo protético. 

A seção seguinte explora, com maior detalhamento, os tipos de prótese 

existente na atualidade para o cuidado a pacientes com câncer na cavidade oral, 

principal condição associada ao uso da tecnologia objeto dessa dissertação.  

 
 

4.2  Tipos de Próteses 
 
 
As próteses podem ser tipificadas segundo: (1) localização dos obturadores; 

(2) o momento de sua execução, e (3) sua perenidade. 

De acordo com a primeira categorização — localização dos obturadores —, 

os principais tipos de próteses utilizados nos pacientes com comunicação oronasal 

são as próteses obturadoras palatinas e os obturadores faríngeos.  

As próteses palatinas são indicadas nas ressecções de palato duro e maxila e 

são compostas por uma parte superior, que se acomoda na cavidade que necessita 

ser obturada, e outra inferior, restabelecendo o contorno da abóbada palatina. O 

conjunto de imagens dispostas na figura 2 permite visualizar tanto o orifício de 

comunicação decorrente da maxilarectomias que removem as estruturas acima 

mencionadas como o obturador protético, que no caso em questão é de caráter 

definitivo. 
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Figura 2: Prótese obturadora palatina 

Fonte: Acervo Próprio 

 
 

Já os obturadores velopalatinos ou velofaríngeos, também conhecidos como 

bulbos, são indicados para as ressecções de palato mole ou em cirurgias que 

alteram o esfíncter velofaríngeo, sendo estes dispositivos confeccionados a partir de 

uma placa palatina com grampos dentais ou não e com uma extensão para a região 

velofaríngea.  

As próteses com construção de bulbo faríngeo necessitam de um trabalho 

sincronizado entre cirurgião dentista e fonoaudióloga. É importante ainda a avaliação 

através de fonemas específicos para a qualidade de adaptação e estabilização da 

prótese obturadora (Figura 3). 
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Figura 3: Prótese obturadora com bulbo 

Fonte: Acervo Próprio 
 
 
Em termos do momento de confecção, as próteses com obturadores em 

região de palato duro podem ser confeccionados nas fases pré, trans ou pós-

operatória tardia. Os obturadores em região velopalatina ou velofaríngea apenas o 

são depois do procedimento cirúrgico, porque por vezes pode ocorrer um 

fechamento cicatricial, dispensando o futuro dispositivo (Figura 4). 

 

 

 



 47

 
Figura 4: Processo cicatricial em região de palato mole 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

 

A prótese pré-cirúrgica é confeccionada anteriormente ao procedimento e 

fixada durante o tempo operatório; a transcirúrgica é confeccionada e fixada durante 

o evento cirúrgico, enquanto a pós-cirúrgica é confeccionada e utilizada 

aproximadamente após 45 a 60 dias da cirurgia. A seguir, são detalhados 

brevemente os passos e técnicas envolvidas em cada tipo de prótese citada. 

Por fim, as próteses, de acordo com sua perenidade são classificadas em 

imediata (também chamada cirúrgica), quando é confeccionada e posicionada no 

momento do ato operatório, logo após a retirada da estrutura maxilar; provisória, 

quando é usada durante o período de cicatrização (em média 45-60 dias), e 

definitiva, colocada após a estabilização plena dos tecidos adjacentes. 
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O quadro 5 abaixo sintetiza as diversas informações discutidas nesta seção e 

especificando os profissionais envolvidos para uma reabilitação satisfatória. 

 
 
Obturadores / bulbos Palatinos Velopalatinas 

e Velofaríngeos 

Momento de execução da moldagem pré trans pós pós 

Tipos* 
      Cirúrgico ou imediato X X   
      Provisório ou temporário X  X  
      Definitivo   X X 
Profissionais envolvidos CD+TPD CD +TPD+ Fonoaudióloga 

Quadro 5: Tipos de Próteses Obturadoras 
Legenda: CD — Cirurgião Dentista, TPD — Técnico em Prótese Dentária 
Observação: * — Diferentes nomenclaturas identificadas na literatura  
Fonte: Elaboração própria 
 
 
4.3  Técnicas de confecção dos obturadores 
 
 

As técnicas de confecção das próteses, nomeadas como (1) pré-cirúrgica (2) 

transcirúrgica e (3) pós-cirúrgicas são discutidas a seguir tomando por base o 

momento da confecção. 

 
 
4.3.1 Técnicas de confecção das próteses pré-cirúrgicas  
 
 

A técnica de confecção pré-cirúrgica envolve dois estágios: (1) a moldagem 

pré-cirúrgica, e (2) sua confecção, realizada no laboratório de prótese. 

O paciente é avaliado clinicamente pelo cirurgião dentista, viabilizando a 

obtenção de uma moldagem para a confecção da placa, que deverá ocorrer antes 

do evento cirúrgico.  

Quando o paciente apresenta abertura de boca suficiente (aproximadamente 

4cm) e o tumor não apresenta dimensões que impossibilitem a acomodação da 

moldeira na cavidade oral, será selecionada uma moldeira de estoque de acordo 

com as dimensões anátomo-funcionais do paciente e a mesma será preenchida com 

o material de moldagem eleito pelo profissional, que poderá ser o alginato ou 

elastômero (DIB et al., 2000). 
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Em termos da técnica de confecção deste tipo de placa, sequencialmente 

após a obtenção da moldagem, a mesma será encaminhada ao laboratório de 

prótese para que seja executado o processo de desinfecção da impressão, sendo 

manipulado o gesso e vertido sobre a moldagem, evitando a formação de bolhas. 

Após o tempo de presa do material9, obtém-se o modelo de trabalho, em que é 

possível, às vezes, visualizar o registro do tumor e das estruturas adjacentes que 

necessitarão ser removidas durante o ato cirúrgico.  

Este é o momento em que a adaptabilidade começa a ser comprometida, pela 

expansão higroscópica dos materiais utilizados e pelo fato de não se ter a real 

impressão tridimensional na moldagem da área limitante da ressecção cirúrgica e da 

sua profundidade, pois a cirurgia ainda não foi realizada. Assim, as próteses pré-

cirúrgicas não possuem fidelidade à impressão da cavidade cirúrgica e, na maioria 

das vezes, ficam aquém da realidade, fazendo com que estes dispositivos, na sua 

grande maioria, sejam planificados (tendo um aspecto de placa) sem a confecção do 

obturador, comprometendo em muito sua estabilidade por ausência de retenção, 

principalmente em edentados.   

Caso não haja um profissional capacitado ao manuseio dos materiais 

odontológicos e apto a realizar técnicas de moldagem e/ou reembasamento junto à 

equipe cirúrgica no momento da fixação da prótese pré-cirúrgica, haverá a perda do 

dispositivo, levando ao comprometimento da qualidade de vida do paciente, logo 

após o pós-operatório. Esta não é a realidade de grandes centros assistenciais 

internacionais, mas é a nossa realidade nacional, pela pouca disponibilidade de 

profissionais habilitados. 

Um fator negativo, caso seja necessário fazer um reembasamento imediato 

para adaptação do dispositivo em centro cirúrgico, será a manipulação e adição do 

polimetil metacrilato (PMMA), mais conhecido como resina autopolimerizável. Essa 

substância, de odor forte, pode provocar desconforto e reação alérgica pelo 

monômero residual em contato com a mucosa do paciente10.   

                                                 
9 Tempo de presa é o nome dado a uma característica física que corresponde à expansão e enrijecimento ou 
dureza máxima de um determinado material ou substância. 
10 Ademais, a manipulação constante, exposição e contato desta substância trazem riscos aos profissionais 
envolvidos no processo por inalação ou contato dérmico, pois a mesma, é derivada do benzeno, sendo 
necessário critérios de biossegurança na sua manipulação que, frequentemente, são negligenciados, podendo 
gerar dermatoses, alergias e problemas hepáticos severos.  
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Uma alternativa ao uso do PMMA é uma resina conhecida por Eclipse 

System, produzida pela Dentsply Intl, York, não disponível ainda no Brasil. 

Grossmann et al. (2005) descrevem a técnica da confecção do obturador definitivo 

usando este material, que é composto por três resinas — base pesada, leve e 

selamento — todas ativadas por foto-polimerizador. O Eclipse não possui o methil, 

ethil, propil ou butil metacrilato na sua composição, eliminando a ação do monômero 

residual em contato com a mucosa bucal e tendo, inclusive, segundo os autores 

citados, propriedades mecânicas superiores ao PMMA.   

Prosseguindo a confecção do dispositivo, quando o gesso tiver obtido seu 

tempo de presa, o excesso do gesso será recortado e avaliado tecnicamente em 

busca de retenções e interferências, sendo feita à marcação da área chapeável11 e 

da área a ser removida no momento cirúrgico.  

Em seguida, com uma broca de corte de gesso, a massa da tumoração 

impressa no modelo será removida ou, caso não haja nenhum registro visual no 

modelo, deverá ser feita uma avaliação por exames de imagem ou uma solicitação 

ao cirurgião da limitação da área pretensa à remoção.  

A figura 5 a seguir contém uma sequência de imagens do passo a passo da 

confecção do dispositivo. 

 

                                                 
11 Área chapeável corresponde à área de contato do dispositivo com a das estruturas anatômicas da cavidade 
oral que gerarão a sustentação e aderência da prótese. 
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             Figura 5: Confecção laboratorial da prótese pré-cirúrgica sem obturador 

Fonte: Acervo Próprio 
 
 

Quando o paciente é dentado parcial, deverão ser confeccionados grampos 

tipo circunferêncial ou Adams para fazer uso das retenções oferecidas pelos 

elementos dentários de suporte para a placa pré-cirúrgica. 

O ideal é que, neste momento, haja um planejamento conjunto com o 

cirurgião, para se determinar os elementos dentários que estarão envolvidos ou não 

na área de ressecção. 

As próteses de confecção pré-cirúrgica apresentam um fator negativo: o 

período temporal de evolução da tumoração, e junto com este fator, os exames de 

imagem não permitem uma exatidão da margem de segurança necessária e 

solicitada pelo patologista durante a cirurgia. 

Estes dois itens podem contribuir em muito para a inutilização do dispositivo, 

por falta de adaptabilidade da peça protética na área de ressecção, fazendo com 
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que o paciente retorne do pós-operatório com um quadro extremamente limitante em 

termos funcionais. 

 
 
4.3.2 Técnicas de confecção das próteses transcirúrgicas 

 
 

Nesta técnica, a prótese obturadora é executada no momento cirúrgico e 

possui propriedades bastante favoráveis a uma adaptabilidade quase que precisa. 

Seu grande desafio é a disponibilidade de profissionais que dominem a técnica para 

a sua execução.  

A prótese transcirúrgica possui algumas variantes para a sua confecção. Uma 

delas seria o aproveitamento da prótese total utilizada pelo paciente antes da 

cirurgia (pacientes edentados que utilizam dentadura), sendo construído um 

obturador provisório, durante o ato operatório imediatamente após a remoção da 

maxila.  

Caso o paciente seja dentado parcial e faça uso de uma prótese parcial 

removível, esta também poderá ser aproveitada para a adaptação do obturador.  

Se ele possuir todos os dentes, entretanto, outra técnica deverá ser utilizada. 

A moldagem será feita dentro do centro cirúrgico, logo após a remoção da maxila, 

para a obtenção de um modelo preciso para a construção de um obturador imediato, 

vedando a comunicação oronasal produzida. Será necessário confeccionar uma 

prótese obturadora com grampos ou retenção suficiente para mantê-la estabilizada 

imediatamente após a retirada da peça cirúrgica.   

Alternativamente, pode ser feito um reembasamento (novo preenchimento 

para ocupar espaços não alcançados na moldagem) que permita uma melhor 

adaptação da prótese obturadora confeccionada pré-cirurgicamente. Este 

procedimento, contudo, só será possível caso o paciente tenha possibilidade de 

abertura de boca suficiente para a moldagem prévia.  

A base de material para a construção desses diversos tipos de próteses — 

tanto as transcirúrgicas, como também as pré-cirúgicas já descritas na seção acima 

— é a resina autopolimerizável, variando apenas as suas propriedades como tempo 

de presa e rigidez, e os materiais de moldagem para a construção dos modelos. 
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Os obturadores confeccionados no momento cirúrgico promovem o 

restabelecimento imediato da função da cavidade oral obturada, possibilitando em 

muito uma adaptabilidade justaposta à margem de segurança delimitada pelo 

patologista durante a remoção da lesão e evitando que ocorra escape de ar, líquido 

e alimentos em áreas de selamento entre dispositivo protético e mucosa.   

A esse respeito, MIRACCA et al. (2008) realizaram a avaliação em 20 

pacientes selecionados, portadores de neoplasia na maxila e que foram submetidos 

ao processo de moldagem transcirúrgica, tendo obtido resultados significativos como 

redução do tempo de internação e de tempo de uso de sonda nasoenteral, menor 

prejuízo da fonação e melhora precoce no processo cicatricial. O dispositivo 

protético, utilizando a própria prótese dentária do paciente e material a base de 

resina, foi chamado pelos autores de Prótese Imediata para Grandes Perdas da 

Maxila (PIGPM). 

A revisão de literatura executada para a elaboração desta dissertação 

identificou um conjunto de diversos trabalhos, contemplando técnicas variadas, mas 

todas têm por base em comum o momento de confecção cirúrgica no ato operatório, 

embora variem quanto aos materiais utilizados na moldagem e confecção dos 

dispositivos, bem como nos seus aspectos positivos e negativos.  

O quadro 6, a seguir, fornece uma síntese dos trabalhos encontrados, 

referente as técnicas disponíveis para confecção de próteses obturadoras 

transcirúrgicas, destacando-se os aspectos acima mencionados. A síntese segue a 

cronologia dos artigos identificados na literatura, sinalizando os materiais 

odontológicos disponíveis na época da elaboração da técnica. 
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Autor, ano País Momento 
Moldagem 

Material de 
Moldagem Obturador Adaptação Aspectos 

Negativos 
Aspectos 
Positivos Observações 

Parel, 
1978 EUA Trans ou 

pós ND 
Obturador oco, massa de 

resina soft, aplicada 
diretamente na cavidade 

Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Boa retenção e estabilidade no 
período cicatricial 

Bastante Confortável 

Rápido e econômico 
Necessita de habilidade e 

domínio da técnica 

Radclife, 
1984 UK Trans  Silano Obturador de silano, colado 

na placa base de resina Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Restabelece a função imediata 
Serve para pacientes dentados 

e edentados 

Material inodoro, 
antialérgico, necessita de 
grampos para a placa em 

dentados 

Hammond, 
1985 EUA Trans  ND Thermoplastic, 3mm Muito boa Placa imediata sem 

obturador 

Não necessita de profissional 
especializado 

Inodoro, antialérgico, pode ser 
remoldado 

Simples, rápida e 
econômica 

Modela em água quente 

Cunningham 
1990 UK Trans Guta percha Obturador de Malloplas B / 

Polyliner Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Obturador cirúrgico imediato 
para dentados e edentados  

Podem ser: cirúrgico, 
provisório ou definitivo 

Utiliza a prótese dos 
edentados como base para 

o obturador 

Didier, 
1993 França Trans Alginato Obturador oco Polysar X 414 

A, polysplint (thermoplastic) Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Restabelece função, estética; 
elimina curativo e sedação; 

pode ser readaptado 
rapidamente 

Rápida e econômica 

Har-El, 
2001 EUA Trans ND Termosplatic/ Aquaplast / 

0,16mm Muito boa Placa imediata sem 
obturador 

Não necessita profissional 
especializado 

Simples, rápida e 
econômica 

Modelagem em água quente 

Ducic, 
2001 EUA Trans ND Thermoplastic/ Aquaplast 

3/16 mm Muito boa Placa imediata sem 
obturador 

Não necessita de profissional 
especializado Sustenta 

curativo 
Favorece pacientes edentados 

Rápida e econômica 
Própria perfuração usada 

para sutura 
Alimentação em 24h 

Omond, 
2004 Kenia Trans Alginato Obturador construído em 

resina Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Restabelece função imediata 
Estabiliza o curativo 

Diminui infecção 

Simples, rápida e 
econômica” 

Silva, 
2004 Brasil Pré Alginato Obturador construído em 

resina Muito boa Placa imediata sem 
obturador 

Restabelece função 
Protege e sustenta curativo 

Rápida, econômica 
Pacientes edentados 

utilizam barra de Erich 

Miraca, 
2007 Brasil Trans ND Thermoplastic/ Aquaplast Muito boa Placa imediata sem 

obturador 
Restabelece a função imediata 

Retirada de sonda 3 dias 

Autor informava ser trabalho 
pioneiro com uso do 

Aquaplast intra-operatório 

Quadro 6:Técnicas disponíveis para confecção de Próteses obturadoras transcirúrgicas 
Legenda: ND — Não Disponível; Pré — confecção pré-cirúrgica; Trans — confecção no momento cirúrgico; Pós — confecção pós-cirúrgica 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos nas bases de dados bibliográficas
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Dentre os artigos selecionados, alguns possuem características e soluções 

bastante interessantes na busca da construção de um obturador ou selamento da 

cavidade, obliterando a comunicação bucosinusal. 

Parel (1978) desenvolveu uma técnica em que se aplica a resina na fase 

plástica (antes de entrar na fase de presa), logo após o momento em que a maxila é 

removida. Esta técnica necessita de um domínio do profissional para que ele possua 

agilidade suficiente para acomodar a resina na cavidade e ter o controle da 

temperatura da resina em contato com a mucosa, quando a ativação química da 

resina autopolimerizavel se inicia. Não há detalhamento sobre como é feito o 

isolamento da mucosa com o contato da resina, nem os processos alérgicos 

causado por esta.  A técnica, em termos de adaptabilidade e de busca de retenções, 

torna-se interessante pelo momento da confecção do dispositivo protético 

(transcirúrgico) e pela possibilidade de “invasão” do material pelas paredes 

remanescentes.   

Radclife (1984) desenvolveu uma técnica rápida e econômica, onde utiliza 

silano (um tipo de elastômero) para obturar a cavidade de pacientes dentados e 

edentados. Ele injeta o material na cavidade e constrói um obturador em silicone, 

que fica fixado na placa de resina confeccionada antes da cirurgia. Pacientes 

edentados tem a placa suturada na mucosa, enquanto os dentados têm a 

construção da placa com grampos de retenção. É uma solução rápida que permite a 

construção de um obturador cirúrgico imediato. 

Foram identificados quatro artigos em que os autores utilizam o Aquaplast® / 

Thermoplast® como técnica de confecção de prótese cirúrgica imediata.  Este 

material oferece características físicas que auxiliam o manuseio e adaptabilidade 

(torna-se flexível quando imerso em água a 62ºC) do material às estruturas 

adjacentes, mantendo o tampão curativo em posição e protegendo a área cruenta do 

contato da língua; possui e possui baixo custo, restabelecendo a função imediata e 

auxiliando no futuro processo de protetização definitiva. Não foi encontrado nenhum 

artigo em que se faz uso do Aquaplast® para construção do obturador, apenas como 

uma placa provisória de proteção da área operada.  
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4.3.3 Técnicas de confecção das próteses obturadoras provisórias 

 
 

A prótese obturadora pós-cirúrgica é também chamada de prótese provisória 

ou temporária (HUBER, 2002) e é indicada para pacientes que estejam com tumores 

muito avançados com risco de sangramento ou quando não seja possível introduzir 

a moldeira para confecção da moldagem, podendo ainda ter comprometimento na 

abertura de boca causada pelo trismo. 

Às vezes, é necessário que o paciente seja submetido a sessões de 

radioterapia para redução do tumor ou contenção de sangramentos, o que irá causar 

desconforto e impossibilitar o processo de moldagem. 

Independente da necessidade de radioterapia, geralmente, é necessário um 

tempo de espera de aproximadamente 40 a 60 dias após a cirurgia para que o 

paciente tenha condições de ser moldado com uma margem de segurança no 

processo cicatricial e de conforto na abertura de boca.  

Algumas vezes este período de tempo pode ser prolongado, pois é freqüente 

o paciente apresentar trismo após a cirurgia, sendo necessária à participação de um 

fisioterapeuta, um nutricionista e um fonoaudiólogo, preparando este paciente para o 

momento reabilitador. 

HARAGUCHI et al. (2006) citam a importância da inserção imediata do 

obturador no momento cirúrgico, mas referem que, caso não haja possibilidade do 

seu uso imediato, o obturador pós-cirúrgico deverá ser utilizado no período em que 

os tecidos estão se estabilizando (aproximadamente três meses após a cirurgia) e o 

obturador definitivo deverá ser confeccionado antes da finalização da cicatrização. 

PARK et al. (2006) relatam que vários materiais têm sido utilizados na busca 

de um obturador cirúrgico imediato, mas pela falta de adaptação, muitas vezes são 

utilizados materiais de fácil deteriorização como tampões de gaze, silicones, guta 

percha, compostos plásticos de moldagem e até tampões de algodão, que acabam 

levando a processos infecciosos ou alérgicos, que necessitam ser removidos antes 

do tempo necessário, prejudicando o processo de confecção do dispositivo no pós-

cirúrgico.  

A técnica laboratorial de confecção do dispositivo pós-cirúrgico obturador será 

idêntica ao da técnica pré-cirúrgica, não se esquecendo que pós-operatoriamente a 
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cavidade definida para ser moldada já existe, o que não acontece com a moldagem 

pré-operatória. 

Cabe ainda destacar que, neste momento, é fundamental a avaliação, pelo 

profissional, das condições físicas, emocionais e de possibilidade de manipulação na 

região da cavidade oral do paciente, para que este coopere com o procedimento de 

moldagem no pós-operatório.  

HUBER (2002), em um estudo de revisão da literatura publicada em língua 

inglesa, entre 1990 e 2000, sobre materiais e técnicas aplicadas na reabilitação 

maxilofacial prostodôntica, afirma que o obturador provisório é um elemento passível 

de causar frustrações após o tratamento cirúrgico, pois muitas vezes este dispositivo 

temporário será utilizado em um período que pode se aproximar de 90 dias, 

deixando os pacientes ansiosos com os gastos durante esta fase transitória e a 

expectativa de uma adaptação mais eficiente na prótese definitiva. 

No quadro 7, na página seguinte, encontram-se sintetizados os resultados da 

busca de literatura, com os principais trabalhos relacionados com próteses 

obturadoras provisórias. 

Pode-se observar que, entre as 14 técnicas utilizadas nos estudos 

levantados, sete utilizaram materiais flexíveis para a construção do obturador 

provisório, que permitem menor trauma na área no período de cicatrização, 

preparando o paciente e minimizando possíveis escapes que tenham acontecido 

durante o uso do dispositivo cirúrgico.  Esse tipo de obturador auxilia em muito na 

inserção e preparo da cavidade para o uso do obturador definitivo.  
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Autor, ano País Momento da 
moldagem 

Material de 
moldagem Obturador Adaptação Negativos Positivos Observações 

Wood,  
1977 EUA Pós 

1ª alginato 
2ª adesivo de 

alginato  

Obturador oco 
Silastic 382 elastomer e 

Silastic 891 adhesive  
Boa Necessita profissional 

especializado 
Busca retenções que 

potencializam a estabilidade 

O artigo não traz 
detalhamento dos 
resultados obtidos 

Kouyomdhian, 
1984 EUA Pré  Alginato Confeccionado no pós-

cirúrgico / Resina termo Boa Necessita profissional 
especializado 

Paciente é reabilitado nos 
primeiros 10 dias 

Utiliza plastificadora a 
vácuo 

Taicher  
1986 Israel Pós Optosil Polydimethylsiloxane Muito boa Precisa ser substituído 

Elimina grampos 
Serve para pacientes dentados 

e edentados 

Técnica rápida, 
econômica, para 

dentados e edentados  

Jacob, 
1985 EUA Pós 1ª pré-alginato 

2ª resina soft 
Resina auto+soft para 

reembasamento Boa Necessita profissional 
especializado 

Utiliza a própria placa cirúrgica 
como moldeira 

Técnica rápida, 
econômica e eficiente 

Wolfaardt,  
1989 Canadá Pós Resina Resina / mix flexacryl 

(resina+silicone) Boa 
 Moldagem feita com a 

resina em contato direto 
com a mucosa 

Obturador mais bem adaptado 

Técnica rápida e 
econômica 

Prótese Cirúrgica 
servirá de moldeira 

Shake, 2 
000 Egito Pós Alginato Dentsply 6382 prosthetic silicone 

elastomer Factor II Muito boa Necessita de estruturas 
anatômicas para retenção O silicone poderá ser substituído Simples, rápida e 

econômica 

Penn,  
2003 Israel Pré-sup e inf Alginato Dentsplay Resina Muito boa Necessita profissional 

especializado 
Solução rápida para adaptação 
de áreas estendidas em cirurgia 

As placas não devem 
fazer contato do lado 

operado 
Mukohyama 

2004 Japão Pós Silicone Exafine; Silicone Potencializa a 
adaptação 

Paciente necessita 
cavidade de ampla 

Readaptação de um obturador 
cirúrgico mal adaptado 

A técnica não é bem 
descrita 

Park,  
2006 Korea Pós Alginato cavex  Resina auto Boa Necessita laboratório 

especializado 
Obturador cirúrgico reembasado 

após 2 dias  

Técnica muito 
demorada, leva de 06 a 

10 dias. 

Haragushi, 2006 Japão Pré / Pós 1ª e 2ª moldagem 
Alginato Resina Boa Necessita profissional 

especializado 
Restabelece a função e estética 

Necessita de abertura bucal 

Precisa ser mais bem 
elaborada para agilizar 

a sua dinâmica de 
confecção 

Aponte,  
2008 EUA Pós Silicone 3M ESPE Provisório/definitivo 

Resina soft Boa Necessita também de 
ortodontista 

Alternativa para bi-
maxilarectomizados 

Solução complexa e 
especializada, 

Kocacikli,  
2008 Turquia Pós Algiplast HP Visible light cured Muito boa ND ND Necessita 

polimerização 
Ortegon,  

2008 EUA Pós Alginato aroma 
fine DFIII 

Provisório 
Resina auto ND ND ND Não é citado 

Shimizu,  
2009 Japão Pós Alginato aroma 

fine DFIII 
Provisório/definitivo 

Termoplástico Muito boa Aumento da dimensão 
vertical 

Placa possibilita observar 
isquemias 

Técnica muito complexa 
e especializada 

Quadro 7: Técnicas disponíveis para confecção de Próteses Obturadoras Provisórias 
Legenda: ND — Não Disponível; Pré — confecção pré-cirúrgica; Pós — confecção pós-cirúrgica 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos nas bases de dados bibliográficas
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Em um desses trabalhos, Wolfaardt (1989) utilizou uma resina flex, tendo a 

placa cirúrgica como base para suporte do obturador. Esta técnica é rápida e 

eficiente. A resina flex oferece conforto pela sua flexibilidade e reduz o tempo e o 

custo por estar aproveitando a placa cirúrgica imediata para se construir o obturador 

provisório. 

Em relação a outros materiais, merece destaque o trabalho de Taicher (1986), 

que relatou uma técnica que contempla paciente dentado e edentado, fazendo uso 

do polydimethylsilaxone para a construção do obturador. O material é injetado na 

cavidade e se constrói um obturador flexível com formato de dois botões; um fica 

dentro da cavidade, obturando-a, e a outra parte faz contato com a superfície do 

palato duro. Esta técnica é rápida e de baixo custo, porém necessita de profissional 

altamente especializado. 

Dois autores — SHIMIZU (2009) e KOUYOMDHIAN (1984) — utilizaram o 

mesmo material — placa de acetato — em técnicas diferentes, fazendo uso da 

termoplastificadora a vácuo. O primeiro desenvolveu uma técnica complexa, que 

necessita de profissional capacitado e é demorada, mas possui como característica 

interessante à transparência do dispositivo protético (confeccionado em acetato 

prensado), permitindo controle visual de tecidos isquemiados. O segundo autor 

elaborou uma técnica, também complexa e necessitando de mão de obra 

especializada, que utiliza resina e acetato prensados a vácuo. Ambos autores 

introduziram novas técnicas que conjugam o acetato com a resina, buscando a 

construção de obturadores, fazendo uso da termoplastificadora, que permite prensar 

placas de acetato ou de silicone com diferentes espessuras.  

Os materiais utilizados nesta técnica de termoplastificação, tanto o acetato 

quanto o silicone, apresentam algumas características interessantes. São inodoros, 

atóxicos, antialérgicos, de fácil manipulação e baixo custo, sendo uma alternativa 

bastante econômica, principalmente para a confecção de próteses de curta 

perenidade. 

No mercado de produtos odontológicos, estes materiais apresentam 

espessuras que variam de 2mm a 4mm. Esse diferencial permite seu uso em 

diferentes aplicabilidades funcionais, como protetores bucais, moldeiras individuais, 

placas para bruxismo, placas bases para próteses totais, moldeiras para 

clareamento e para aplicação de flúor, entre outras. Ambos os materiais apresentam 
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uma característica — a isenção do monômero residual — que os tornam bastante 

apropriados na confecção da tecnologia sob exame nesta dissertação.  

O desenvolvimento de obturadores transcirúrgicos confeccionados com 

materiais que não possuam monômeros residuais deveriam ser incentivados pela 

pesquisa e industria odontológica, pois protegem os tecidos de possíveis agressões 

em mucosas cruentas, bem como aos profissionais que manipulam os dispositivos 

protéticos.  

Além disso, a placa de silicone apresenta flexibilidade e maleabilidade maior 

do que a do acetato, possibilitando uma sensação de maior conforto ao contato com 

a mucosa bucal. Em função dessa propriedade, este material poderá vir a se tornar 

uma alternativa para a confecção e desenvolvimento de novos dispositivos 

obturadores.  

 
 
4.3.4 Técnicas de confecção das próteses obturadoras definitivas 

 
 

As próteses obturadoras definitivas são resultado de todo um trabalho 

reabilitador que se inicia no momento da decisão da remoção da maxila. O 

planejamento da possibilidade de uma protetização satisfatória, determinando as 

estruturas que podem ser preservadas junto com a equipe, é fundamental para o 

restabelecimento orofuncional.  

Muitas vezes, um trabalho em conjunto com o fisioterapeuta pode auxiliar no 

ganho da abertura bucal para uma moldagem prévia e obtenção de um modelo de 

estudo12, que permita uma avaliação, inclusive ilustrativa, de possibilidades 

informativas ao futuro maxilarectomizado. Segundo Huber (2002), obturadores 

definitivos bem elaborados e adaptados podem contribuir em muito na redução das 

perdas socioeconômicas de pacientes submetidos a maxilarectomias. 

Terapias complementares ao tratamento como a radioterapia, quando 

definidas anteriormente ao início do processo de reabilitação, podem permitir 

intervenções locais que eliminem a possibilidade de osteo-radio-necroses quanto o 

tratamento de elementos dentários que servirão de ancoragem e sustentação da 

futura prótese. A melhora do estado geral do periodonto, com informações sobre 

                                                 
12 Modelo de estudo corresponde a um modelo em gesso obtido após a primeira moldagem, que servirá de base 
para o planejamento e confecção posterior da prótese definitiva. 
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higienização, e observação das limitações e expectativas do paciente com relação a 

sua reabilitação, devem também ser empregadas para potencializar o processo 

reabilitador. Todas as estratégias acima contribuem, em muito, com resultados 

satisfatórios. Vale lembrar também que uma conversa esclarecedora e instrutiva 

sobre o comprometimento funcional da cavidade oral e as possibilidades de 

restabelecimento da qualidade de vida através do obturador é fundamental.  

O modelo de estudo, avaliado junto com a equipe, determinando as estruturas 

que possivelmente permanecerão, possibilita a construção de próteses parciais 

removíveis (PPR) obturadoras seguindo as de técnicas e princípios físicos de 

ARAMANY (1978) e PARR (2005)13.  

O domínio das técnicas disponíveis para construção de próteses obturadoras 

para edentados, dentados parciais ou totais, bem como se o paciente tem controle 

motor para fazer a inserção da peça, devem ser bem avaliados pelo protesista na 

elaboração do processo reabilitador. 

O uso das próteses imediata e provisória preparará as estruturas adjacentes e 

a cavidade a ser obturada, facilitando o processo de moldagem e a manipulação do 

paciente. Sua confecção laboratorial será a mesma, utilizando resina 

termopolimerizável, às vezes com reembasamento com resina soft14 e, em caso de 

necessidade de ajustes periódicos, esta última resina deve ser substituída 

periodicamente, para que o obturador não fique encharcado de secreção e bactérias 

que possam comprometer os tecidos e a saúde do paciente. 

O quadro 8 a seguir traz a síntese dos nove trabalhos encontrados na 

literatura sobre esse tipo de obturador.  

 

                                                 
13 Aramany desenvolveu uma classificação para edentados parciais maxilarectomizados, subdividindo-os em seis 
classes configuradas com a perda de elementos dentários de suporte para ancorar o obturador de acordo com a 
sua localização. Parr fez um estudo correlato aos princípios da classificação de Aramany, avaliando as 
considerações relevantes de cada classificação. Estes estudos contribuem no bom delineamento da PPR, 
evitando movimentos rotacionais, controle da força gravitacional, eixo de inserção, pilares de sustentação, 
retenção e estabilidade da peça. 
14 Resina soft denomina um tipo de resina com características de flexibilidade após o seu tempo de presa. 
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Autor, ano País Momento da 

Moldagem 
Material da 
Moldagem Obturador Adaptação Negativos Positivos Observações 

Payne,  
1965 UK Pós ND Balão inflável Boa Necessita profissional 

especializado Leve e adaptável Não foram identificados 
problemas associados 

Hahn,  
1972 EUA Pós Alginato 

(Bulbo para palato 
mole) 

RTV silicone 
Muito boa 

Necessita profissional 
especializado 

Demorada ( 24h para 
confecção + 12 h de 

desinfecção) 

Bulbo macio e confortável 
para a região de sinus 

Técnica demorada Necessita 
de fonoaudióloga atuando 

junto com o protesista 

Phankosol, 
1985 EUA Pós Alginato Resina termo com 

tampa removível Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Permite a higienização da 
cavidade do obturador 

Só é indicado em 
obturadores profundos 

Técnica demorada 

Minsle, 
1986 EUA Pós Alginato Resina termo Boa Necessita profissional 

especializado 
Serve para dentados e 

edentados 

Diminui a entrada de 
secreções e resíduos 

Obturador leve 

Welfare, 
1988 UK ND ND Resina termo Boa Necessita profissional 

especializado ND 
Prótese complexa - áreas de 

retenção de alimentos e 
bactérias 

Mc Andrew 
1998 EUA Pós Alginato Resina auto+resina 

fotopolimerizável Muito boa Necessita profissional 
especializado 

Processo rápido de 
confecção de obturador 

com tampa 

A tampa diminui o acumulo 
de resíduos na cavidade 

Schneider 
1990 EUA Pós Alginato *Obturador definitivo 

C/ tampa-resina termo Boa Necessita profissional 
especializado 

Tampa mantem a posição 
até a presa do material por 

estar em cima do gelo 

Técnica demorada 
Não foram citados problemas 

associados 

Paprocki 
1990 EUA Pós ND 

*Obturador definitivo 
Com tampa auto e 

termo 
Boa Necessita profissional 

especializado 

Auto - não precisa de 
inclusão 

Termo-2 prensagens 
Técnica demorada  

Grossmann2
005 EUA 

Pós-região não 
operada 

Pós-região operada 

Polyether 9 
Massa plástica de 

modelar KERR e cera 
corretiva 

VLC – Eclipse 
Dentsplay Muito boa Necessita profissional 

especializado 
Serve para dentados e 

edentados 

Não libera monômero 
residual na mucosa 

(alérgicos) 

Quadro 8: Técnicas disponíveis para confecção de Próteses Obturadoras Definitivas 

Legenda: ND — Não Disponível; Pré — confecção pré-cirúrgica; Pós — confecção pós-cirúrgica 
Observações: * O obturador é oco sendo vedado com uma tampa de resina justaposta  
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos nas bases de dados bibliográficas
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Como destaque das técnicas disponíveis para confecção de próteses 

obturadoras definitivas, Payne, em 1965, desenvolveu uma técnica em que 

introduzia um balão de látex dentro da cavidade e, na prótese, havia um dispositivo 

em que se conectava uma válvula para encher de ar o balão, o qual iria se 

acomodando a cavidade e obliterando a mesma. Embora bastante original e com 

bons resultados funcionais obtidos, sua execução era bastante complexa 

laboratorialmente. 

A técnica desenvolvida por Schneider, em 1990, para a confecção de 

próteses definitivas que necessitam de obturadores ocos, é simples e obtém um 

resultado bastante positivo. Quando o obturador em resina termopolimerizável 

estiver preparado, a cavidade será preenchida com água e ficará no congelador até 

a água se solidificar; em sequência, será preparada a resina autopolimerizavel e 

uma tampa será confeccionada e ajustada, selando a cavidade do obturador, tendo 

o gelo como superfície rígida de sustentação da resina em fase plástica (quando a 

resina ainda apresenta propriedades de flexibilidade). Após o enrijecimento do 

material (momento de presa), será feito um pequeno orifício na tampa, para 

escoamento da água, com o canal de drenagem posteriormente fechado com resina. 

É importante destacar-se que todas as próteses definitivas obturadoras ocas, 

após a construção do obturador e respectivo posicionamento da tampa, devem ser 

imersas em um recipiente com água pelo menos por 15 minutos. Esta imersão 

auxiliará identificar se a tampa não foi bem selada na periferia do obturador, 

permitindo a entrada de líquido na cavidade. Este procedimento sinaliza a 

possibilidade da entrada de secreções pela cavidade, aumentando o seu peso, o 

que pode vir a comprometer a estabilidade da peça e a formação de sítios de 

bactérias e resíduos de alimentos, causando desconforto ao paciente pelos odores 

produzidos bem como a processos infecciosos. 

GROSSMANN (2005) faz um relato de caso em que utiliza a resina 

fotoativada para a construção do obturador. Os grandes diferenciais desta técnica 

são a eliminação do monômero residual e a boa qualidade de adaptabilidade do 

dispositivo obturador com as estruturas adjacentes, sendo complementada, caso 

haja algum escape de ar, no próprio consultório, sem necessidade de procedimentos 

de prensagem. 
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4.4 Materiais associados à moldagem e confecção das próteses obturadoras 
 
 

Existem alguns materiais dentários ou, por vezes, materiais utilizados em 

outras categorias profissionais que vem sendo adaptados às necessidades da busca 

de propriedades que ofereçam resistência, adaptabilidade, durabilidade, precisão e, 

principalmente, redução do tempo de manipulação e de confecção de procedimentos 

relacionados à tecnologia em tela.  

Nesta seção, estão descritos de forma breve alguns materiais utilizados na 

confecção e moldagem de próteses obturadoras, e suas propriedades individuais. 

Os materiais citados no quadro 9 abaixo foram os identificados na literatura como 

utilizados no processo de construção dos obturadores. Deve ser esclarecido que a 

manipulação pode ocorrer em um ou mais tempos; no primeiro caso, quando é 

utilizado apenas um único material (alginato) para a obtenção da moldagem, 

enquanto na manipulação em dois tempos, são necessários dois materiais 

(silicones) que se complementam, para uma moldagem mais precisa. 

 

Impressão da cavidade 
Material de moldagem Momento da moldagem Observações Manipulação/presa

Alginato 
(Hidrocolóide 
irreversível) 

Imediata/ provisória/ definitiva Alterações dimensionais /pouca 
resistência mecânica 

Fácil manipulação 
1 tempo 

Silicone Imediata/ provisória/ definitiva Estabilidade dimensional e 
resistência 

Silicone leve e 
pesado/ 

2 tempos 
Guta percha Imediata/ provisória/ definitiva Não possui muita resistência Domínio da técnica 

Construção da prótese com ou sem obturador - Imediato / Provisório / Definitivo 
Material de 
confecção Momento da confecção observações Tempo de 

manipulação/presa
Resina 
autopolimerizavel Imediata/ provisória Ativação química, resistência, 

possui monômero residual 
Fácil manipulação/ 
Rápida confecção 

Resina 
termopolimerizavel Definitiva Ativação térmica, resistência 

Mínimo de monômero residual Cocções de 2h a 9h

Resina 
fotopolimerizável Imediata/ provisória/ definitiva Não possui monômero residual, 

resistente, foto ativado Rápida confecção 

Resina soft 
(reembasamento) Imediata/ provisória/ definitiva Material flexível, pouca 

resistência, sem monômero Rápida manipulação

Aquaplast / 
thermoplast Imediata 

Ativação térmica 62ºC, 
propriedades mecânicas de 

flexibilidade e resistência, sem 
monômero residual 

Fácil manipulação e 
rápida confecção 

Placa de acetato Imediata/ provisória 
Resistente, termoplastificado, 
não possui flexibilidade, sem 

monômero residual 

Necessita 
plastificadora, 

rápida confecção 

Quadro 9: Materiais associados à moldagem e confecção de obturadores 
Fonte: Elaboração própria 
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A resina é o material mais largamente utilizado para a construção de 

obturadores. Este material se subdivide de acordo com a sua forma de ativação em 

cinco diferentes grupos: (1) Autopolimerizável, (2) Termopolimerizável, (3) 

Fotopolimerizável, (4) Flexíveis ou soft, e (5) Resinas para microondas. 

Basicamente, todas são constituídas por um monômero e um polímero, que podem 

ser ativados quimicamente, termicamente ou foto ativado. Este material é 

largamente utilizado na Odontologia, principalmente no campo da protetização, e 

apresentam resistência às forças mecânicas dos movimentos mastigatórios e 

oclusais, durabilidade, e um bom grau de adaptabilidade.  

Um dos pontos negativos das resinas é o monômero residual liberado nos 

tecidos de contato, causando alergias e proliferação de fungos pela absorção de 

líquidos em suas microporosidades. Outro obstáculo é a alteração dimensional na 

contração das resinas quando eles chegam no seu momento de presa.  

Variações de resinas, como o Eclipse da Dentsplay, que é foto-ativado vem 

contribuindo para a evolução das resinas e da sua aplicabilidade. A resina 

autopolimerizável, que é de fácil e rápida manipulação para construção de próteses 

provisórias ou consertos, tem um alto teor de monômero residual, não devendo ter o 

seu uso estendido além de 60 dias. A termopolimerizavel, quando confeccionada 

dentro dos critérios indicados para eliminação do monômero residual, deve fazer um 

ciclo de pelo menos 9 horas de cocção, para que se obtenha uma prótese definitiva 

que não agrida a mucosa ao longo do seu contato. Já resinas fotoativadas vêm 

contribuindo bastante na eliminação do monômero e nos selamentos periféricos, 

principalmente de obturadores que necessitam de uma obliteração minuciosa com a 

interface das estruturas anatômicas do seu leito. As resinas flexíveis ou soft são 

mais frágeis pelas suas propriedades; apesar de serem mais confortáveis, 

necessitam ser substituídas periodicamente, pois se deterioram e se encharcam com 

as secreções da cavidade, retendo resíduos, odores e formação de fungos.  A resina 

de microondas para a construção de dispositivos protéticos, utilizando equipamentos 

de microondas como processo de cocção, agiliza a construção da prótese 

(aproximadamente 30 minutos de cocção), porém não foram identificados, na 

literatura, estudos prospectivos que estudassem o resultado do uso desta resina em 

contato com mucosas irradiadas ou que passaram pela remoção de neoplasias.   

Dentro dos materiais encontrados na literatura para confecção de dispositivos 

protéticos temporários com características de proteção e cicatrização de tecidos, o 
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Aquaplast Thermoplastic é o único polímero plástico que se torna maleável quando 

inserido em água quente a 62ºC, possuindo como propriedades à maleabilidade e a 

flexibilidade necessárias para a moldagem justaposta de uma estrutura. Ducic et al. 

(1997) relatam que este material começou a ser utilizado em rinoplastias e 

posteriormente, em cirurgias de cabeça e pescoço.  Possuem tamanhos, espessuras 

e tonalidades diferentes, sendo de fácil manipulação, uma vez que pode ser várias 

vezes remoldadas e readaptadas à superfície de contato. Visualmente, se possui 

controle do seu momento de manipulação pela alteração da tonalidade, que se torna 

transparente e, conforme resfria e retorna a temperatura ambiente, retoma a sua 

tonalidade inicial. As próprias perfurações da sua estrutura servem para que seja 

suturado nos tecidos adjacentes.  

O Aquaplast não deve ser submetido a temperaturas, sendo indicada a sua 

esterilização por imersão em solução. É um material de baixo custo e de fácil 

manipulação, que não necessita de profissionais altamente capacitados. Pode ser 

utilizado como placa cirúrgica imediata sem construção do obturador em 

maxilarectomizados, dispensando a moldagem, podendo ficar de 5 a 7 dias 

posicionado durante o pós-operatório, sendo removido após este período.   

Algumas outras tecnologias também vêm sendo desenvolvidas em nosso 

meio, ainda que de forma bastante incipiente e bastante artesanal. O apêndice, ao 

final dessa dissertação, traz um caso clínico que detalha o processo de 

desenvolvimento de um destes obturadores pela presente pesquisadora, utilizando 

material de baixo custo e facilmente disponível no mercado nacional.  

Embora represente uma experiência ainda única e que não foi testada em 

larga escala, a técnica em questão deverá ser aprimorada e testada com vistas à 

avaliação da factibilidade de sua confecção nos serviços públicos brasileiro, o que 

poderia facilitar a sua difusão e o melhor cuidado destes pacientes. A depender 

destes resultados de testes posteriores, a mesma poderá ser objeto até mesmo de 

um pedido de patenteamento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI). 
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4.5 Enxertos: alternativa tecnológica às próteses obturadoras 
 
 

Pacientes maxilarectomizados, quando bem avaliados para a condução de 

seus processos reabilitadores, podem — de acordo com o exame da equipe, 

baseando-se em condições clínicas, teciduais, vasculares e, principalmente, do 

tamanho da área removida durante a maxilarectomia — optarem pela reconstrução 

fazendo uso de um enxerto e não de um dispositivo protético.   

A escolha entre enxerto ou prótese depende de muitos critérios que devem 

ser muito bem avaliados para não inviabilizar o futuro processo de reabilitação, 

principalmente em edentados, pois a interferência de um enxerto pode vir a 

comprometer a estabilidade da prótese total que este paciente necessitará fazer uso 

posteriormente.  

É preciso lembrar que, às vezes interferências iatrogênicas podem levar a 

rejeição e perda do tecido enxertado. 

Retalhos têm como vantagem, o sepultamento da cavidade, eliminando 

escapes de ar, líquidos e alimentos. Pequenas áreas reconstruídas em pacientes 

dentados apresentam um resultado bastante satisfatório. O grande desafio é com 

relação a pacientes que necessitam fazer uso de próteses totais obturadoras, em 

que terão a ação constante da interferência da espessura do retalho ou de possíveis 

fibroses. A espessura do retalho, da mesma forma que outros fatores limitantes 

como extensão da estrutura removida, localização, boa vascularização e, 

principalmente, quando os pacientes são edentados, podem conduzir a instabilidade 

da prótese causada pela interferência do retalho.  

Em contraste, uma vantagem do uso de próteses obturadoras removíveis é o 

controle visual da área operada. A cavidade pode ser vistoriada constantemente, 

tendo-se controle da coloração dos tecidos, feridas, necroses, secreções e odores.  

É fundamental que ambas as técnicas sejam apresentadas, esclarecidas e 

discutidas com os profissionais envolvidos e o paciente, dando-lhe a possibilidade 

de escolha na busca da qualidade da sua própria vida. 

Existem critérios que devem ser avaliados quando se faz o planejamento 

reabilitador da cavidade oral de maxilarectomizados e das possibilidades individuais 

de cada paciente. Este momento, onde os profissionais envolvidos e pacientes 

decidem juntos sobre a melhor alternativa para se manter a qualidade de vida 
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daquele indivíduo especifico, é fundamental. Enxertos ou próteses obturadoras 

podem ser alternativas reabilitadoras, mas nem todos os pacientes são indicados 

para as ambas opções.  

Certamente, novas técnicas cirúrgicas vêm sendo desenvolvidas, 

possibilitando um melhor refinamento e o aprimoramento da vascularização, 

auxiliando ao controle da rejeição do retalho e a possibilidade de uma futura 

protetização em edentados. Estas mudanças por vir podem vir a alterar o equilíbrio 

dos pontos positivos e negativos das técnicas acima dispostas. 

O quadro 10 a seguir busca sintetizar algumas das vantagens e desvantagens 

associadas a estas duas alternativas de tratamento reabilitador no seu presente 

estado de desenvolvimento. 

 
 

Tipo de 
obturador Vantagens Desvantagens 

Prótese 

 
 
 
Pode ser utilizada como prótese cirúrgica, temporária e 
definitiva 
Sustenta curativo e diminui possibilidades de 
hemorragia  
Diminui secreções e odores na cavidade bucal 
Restabelece a harmonia da face (contorno / simetria/ 
lábios) 
Pode ser usado em casos com contra indicação de 
fechamento por enxerto 
Mais indicado em pacientes com idade avançada 
Apresenta possibilidades reais de controle visual de 
recidiva 
Protege a área de possíveis traumas ou lesões pós-
cirúrgicas 
Restabelece a comunicação, mastigação e deglutição 
Eleva a autoestima  
Há controle da contratura cicatricial 

Possibilidade de inadaptabilidade, 
levando ao escape de ar, líquidos e 
alimentos  
Escape de ar favorece nasalidade  
Absorção de secreções com formação 
de sítio de bactérias e fungos 
Induz a trauma nas estruturas de 
suporte  
Dificuldade de estabilizar obturador em 
edentados  
Relaciona-se a ação de forças 
gravitacionais agindo no obturador, 
durante a mastigação  
Presença de xerostomia prejudica a 
adesividade da prótese 
Paciente pode ter dificuldade inserir a 
prótese 
Aumento de peso do obturador pela 
absorção de líquidos 
Reações ao monômero residual 
Necessidade de substituição da prótese 
a cada 03 anos 
Custo financeiro periódico 

Enxerto 

 
 
É utilizado em regiões centrais de palato em dentados 
Produz vedamento imediato da comunicação 
bucosinusal  
Promove o restabelecimento imediato da comunicação 
Elimina a de secreções e odores 
Não produz reações alérgicas  
Não induz a traumas nas estruturas de suporte  
Permite controle por nasoendoscópio 

Induz ao comprometimento vascular e 
necrose 
Possui risco de rejeição 
Inviabiliza a protetização em pacientes 
edentados  
Não permite controle visual de recidiva 
tumoral 
A língua pode romper a área enxertada 
O enxerto pode invadir áreas funcionais 
Não restabelece o contorno da face, 
nem a contratura cicatricial 

Quadro 10: Vantagens e desvantagens entre próteses obturadoras e enxertos 

Fonte: Elaboração própria a partir de KEYF, 2001. 
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Segundo ROGERS et al (2003), são necessários estudos comparativos 

longitudinais mais amplos e rigorosos entre ambas técnicas reconstrutoras, pois 

ambas apresentam vantagens e desvantagens. 

 
 
4.6 Impactos na qualidade de vida associados ao uso das próteses 

obturadoras 
 
 

Estudos comprovam que pacientes que utilizam prótese cirúrgica 

imediatamente após a remoção da maxila possuem um restabelecimento global e 

específico funcional da cavidade oral de forma muito mais imediata, confortável, 

minimizando uma série de desconfortos de comunicação, ingesta, proteção dos 

tecidos, odores e secreções, sustentação de curativos, higienização da cavidade, 

ressocialização, auto-estima, contenção da assimetria da face causada pela 

remoção da maxila e contratura cicatricial, diminuição da sensação da mutilação, 

preparo dos tecidos de sustentação, entre outros. Todos estes elementos 

repercutem de forma importante na qualidade de vida dos pacientes 

maxilarectomizados. 

Diversos estudos têm buscado identificar diferentes obstáculos, prioridades, 

valores e expectativas em relação ao restabelecimento funcional e estético dos 

pacientes maxilarectomizados, alguns dos quais centrados na mensuração do 

restabelecimento da qualidade de vida através de critérios de satisfação em 

atividades funcionais e sociais após o uso e adaptação de próteses obturadoras 

(KORNBLITH et al, 1996; ROGERS et al, 2003; GOIATO et al, 2008).  

Goiato et al. (2008), em uma revisão de literatura sobre a satisfação dos 

pacientes com próteses maxilofaciais, concluem que os obturadores são importantes 

não somente na reabilitação funcional e estética, mas no processo global de 

reintegração social, sendo o nível desta reintegração diretamente ligada ao nível de 

satisfação da reabilitação proporcionada pela adaptação do obturador.  

Kornblith et al. (1996) realizaram um inquérito telefônico com 47 pacientes 

maxilarectomizados que usavam próteses obturadoras, para avaliar satisfação com 

o funcionamento do dispositivo e os ajustes profissionais, psicológicos, fonológicos, 

familiares, sociais e sexuais decorrentes de seu uso. Para tal, fez uso dos seguintes 

instrumentos: Obturator Functioning Scale (OFS), Psychosocial Adjustment to Illness 
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Scale (PAIS), Mental Health Inventory (MHI), Impact of Event Scale, e Family 

Functioning Scale. Embora concluam que o bom funcionamento do obturador 

contribui significativamente na qualidade de vida de maxilarectomizados, reduzindo o 

trauma causado pela mutilação cirúrgica, o uso do mesmo não se isenta de 

dificuldades.  

A tabela 3 a seguir, retirada da pesquisa em questão, traz uma síntese das 

dificuldades vivenciadas pela população de estudo com a presença do obturador, 

sendo as principais: boca seca (em parte decorrente dos efeitos da radioterapia); 

insatisfação com a estética, persistência do nasalamento na fala e traumas 

produzidos pelos grampos de fixação da prótese aos incisivos centrais. 

 

Tabela 3: Relatos de dificuldades com o uso funcional da prótese obturadora 

Dificuldades com o uso da prótese obturadora (%) 

Item Nenhuma – muito 
pouca dificuldade 

Alguma 
dificuldade 

Muita – extrema 
dificuldade 

Subescala de problemas na alimentação 
Dificuldade em deglutir 
Escape de líquidos 
Escape de alimentos 

 
64 
70 
75 

 
28 
23 
21 

 
08 
06 
04 

Subescala de problemas na fala 
Voz diferente (antes da cirurgia) 
Dificuldade de falar em público 
Fala nasalada 
Dificuldade de pronunciar palavras 
Fala difícil de ser compreendida 

 
75 
77 
81 
85 
94 

 
17 
19 
09 
13 
06 

 
09 
04 
11 
02 
00 

Outros itens na escala 
Boca seca 
Insatisfação com a aparência 
Grampos em dentes anteriores 
Lábio superior dormente 
Constrangimentos em eventos sociais e familiares
Dificuldade na colocação do obturador 
Lábio superior com aspecto desagradável 

 
49 
57 
67 
75 
94 
96 
96 

 
34 
30 
19 
21 
4 
2 
2 

 
17 
13 
14 
04 
02 
02 
02 

Fonte: KORNBLITH et al, 1996, p. 328 
 
 

Em relação ao tipo de prótese reconstrutora, cabe destacar que os autores 

referem que pacientes que têm acesso ao obturador confeccionado no momento 

operatório possuem uma potencialização no restabelecimento imediato da qualidade 

de vida, quando fizerem uso da prótese obturadora definitiva.   

Alguns autores (Rogers et al, 2003; Genden et al, 2003) realizaram estudos 

comparativos qualitativos entre próteses obturadoras e enxertos teciduais, uma outra 
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alternativa de tratamento para obliterar a cavidade oral já explorada em seção 

anterior.  

Como visto anteriormente, o enxerto apresenta vantagens, como o 

vedamento da cavidade que irá eliminar os escapes de ar, líquidos, alimentos e 

secreções. A técnica do sepultamento da cavidade por enxerto é indicada para 

pequenas áreas de reconstrução em pacientes dentados.   

Pacientes edentados que necessitam fazer uso de próteses totais, em que 

terão a ação constante da interferência da espessura do retalho ou de possíveis 

fibroses, podem ter o comprometimento da estabilidade do dispositivo protético. A 

espessura do retalho, da mesma forma que outros fatores limitantes como extensão 

da estrutura removida, localização, boa vascularização, podem conduzir ao 

insucesso da prótese causada pela inadaptabilidade justaposta do retalho em 

contato com a área chapeável da prótese.  

Genden et al (2003) comparou desfechos funcionais (fala e mastigação) e 

qualidade de vida em pacientes submetidos aos dois tipos de procedimentos: 

obturadores e enxertos. Pacientes submetidos à reconstrução com enxertos 

obtiveram escores mais elevados de fala e mastigação, com menos refluxo oronasal 

que os em uso de obturadores e melhores índices nas escalas de qualidade de vida 

Cabe assinalar, contudo, que a população de estudo era muito pequena (quatro 

pacientes em cada braço de investigação), o que deve ser levado em conta na 

valorização dos resultados encontrados. 

Rogers et al (2003) também compararam, em um estudo de corte transversal 

os resultados em termos de qualidade de 28 pacientes, sendo que 10 utilizando 

próteses e 18 com reconstrução de enxertos, usando 8 instrumentos diferentes 

relacionados a função e qualidade de vida15. Nenhuma diferença estatisticamente 

significativa foi observada entre os dois grupos. Os autores, contudo, advertem que 

mais estudos, de modelagem longitudinal, são necessários para uma avaliação 

comparativa mais rigorosa destas duas alternativas de tratamento sob o ponto de 

vista da qualidade de vida. 

                                                 
15 Questionário da University of Washington Head and Neck questionnaire; EORTC QLQ C30 (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Core QOL questionnaire, 30-item version2); EORTC Head 
and Neck 35 (módulo específico de câncer); Hospital Anxiety Depression (HAD); Body Satisfaction Scale (BSS); 
Obturator Functioning Scale; check list de Sintomas Orais de Kent and Johns; Questionário de Satisfação 
Dentária de Vervoorn 
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É importante ter claro que o grande desafio para o restabelecimento da 

qualidade de vida dos maxilarectomizados não se limita somente ao acesso do 

dispositivo protético cirúrgico, mas também das características individuais 

necessárias para a execução dos procedimentos cirúrgicos, além da forma pessoal 

de cada paciente em lidar com suas novas limitações e desafios. Tentativas de 

resgatar a qualidade de vida destes pacientes devem visar não apenas a melhoria 

focal da doença, mas sim sua melhora sistêmica (NUCCI, 2003).  

Nesse sentido, Kligerman alerta que, 
[...] é necessário avaliar o impacto da doença e do seu tratamento sobre a qualidade 
de vida do paciente. Desde que se reconheceu essa necessidade, a sobrevida e a 
qualidade de vida passaram a ser os dois principais objetivos do tratamento do 
câncer (KLIGERMAN, 1999: s.p.).  

 
4.7 Principais problemas associados ao uso das próteses obturadoras 
 
 

Existem diversos problemas associados ao uso das próteses obturadoras. Um 

dos principais decorre da rejeição ao uso desses dispositivos protéticos, causado 

pelo somatório das inúmeras alterações fisiológicas e anatômicas associadas tanto 

aos processos mórbidos de base como das próprias mudanças induzidas pelos 

tratamentos. 

A falta de uma orientação específica e individual para cada paciente, de 

acordo com as suas limitações físicas e financeiras, leva muitas vezes ao desgaste, 

destruição e até ao desuso da prótese pelo desconforto causado por boca seca 

(xerostomia), dor fantasma, odores, aspecto, textura, instabilidade e falta de 

retenção das mesmas.  

A esse respeito, Renner recorda: 
[...] existem critérios básicos que auxiliam a conservação das próteses. O paciente 
deve ser instruído em como manter sua prótese em termos de limpeza e de 
integridade.  Elas devem ser acondicionadas em caixa para próteses, e limpas com 
dentifrício com escova de cabeça larga e cerdas duras; pode-se fazer uso de 
substância comerciais que auxiliam na conservação das mesmas. Em caso de 
edentados, deve-se orientá-los a fazerem uso de bochecho fluoretado para uso 
caseiro, limpador de língua e, se necessário, uso de saliva artificial e de adesivos 
para auxílio da fixação das próteses. As instruções devem ser escritas e 
individualizadas para cuidado e uso das próteses (RENNER et al, 1997: p.85). 
 
 

Outros elementos importantes em termos de problemas destas tecnologias 

são as reações associadas aos materiais utilizados. As próteses de resina, feitas a 
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partir de monômero misturado ao polímero, são os mais comumente utilizados nos 

obturadores. Como visto, a polimerização pode ser iniciada por calor, luz ou 

fotoativadores químicos. As resinas acrílicas termopolimerizáveis são bem toleradas 

pelas mucosas, enquanto as quimicamente ativas (autopolimerizáveis) podem 

causar reações alérgicas. Existem relatos de pacientes que sentem o gosto do 

monômero na boca, inclusive causando enjôo, e insegurança no convívio social, 

devido ao odor liberado pela prótese.  Além disso, a concentração de monômero 

residual nas resinas autopolimerizáveis é maior do que nas termopolimerizáveis.  

É fundamental não esquecer que um grande número de pacientes portadores 

de neoplasias na cavidade oral são oriundos de um grupo social que é, muitas 

vezes, consumidor de álcool e tabaco e de baixa renda, o que contribuiu para uma 

higienização inadequada desta prótese. Também, muitas vezes, as mesmas são 

confeccionadas por profissionais não capacitados, que utilizam materiais 

inadequados e, principalmente, não seguem os protocolos técnicos de confecção.  

Estes profissionais despreparados podem produzir próteses nocivas à saúde da 

cavidade oral, por exemplo, fazendo a cocção em uma hora, quando o ciclo para 

eliminação do monômero residual da resina termopolimerizável é de 9 horas. 

Pigmentos de cor também são adicionados, que podem ser sais de cádmio, 

usualmente não causadores de problemas para os pacientes. Os monômeros de 

metil-metacrilato, contudo, podem resultar em reações tóxicas e respostas alérgicas 

em indivíduos previamente sensibilizados, especialmente em próteses que tiveram o 

tempo de presa por polimerização incompleta (NYQUIST, 1964 e KAABER, 1979). 

Manifestações clínicas dessas reações incluem vermelhidão e edema da mucosa 

afetada; a “síndrome da boca queimando” pode ser uma resposta do organismo ao 

contato com o monômero. Ademais, às vezes, o trauma físico causado por próteses 

sobre-estendidas (isto é, que avançam para além do palato duro) ou mal adaptadas 

podem também contribuir para reações locais. Em função do exposto, idealmente as 

próteses pré e pós-operatórias deveriam ser confeccionada com resina 

termopolimerizavel, para evitar agressões na mucosa. 

A figura 6, na página seguinte, pretende uma síntese das limitações e 

potenciais benefícios associados a cada um dos tipos dos dispositivos obturadores 

mencionados.  
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Figura 6: Representação Esquemática dos Momentos de Confecção, Limitações e 
Potenciais Benefícios das Placas Obturadoras para Reabilitação de Pacientes 

Maxilarectomizados 

Observação: Na figura esquemática, o termo placa está sendo usado como um substitutivo de próteses. 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

A par dos problemas e limitações inerentes ao próprio estado da arte da 

tecnologia existem, em nosso meio, dificuldades decorrentes da própria escassez e 

má distribuição geográfica de mão de obra especializada em sua confecção.  

O capítulo seguinte debruça-se sobre esta questão.  
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5 INSTITUIÇÕES FORMADORAS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS: 
ELEMENTOS IMPORTANTES PARA A DISPONIBILIDADE DA TECNOLOGIA 
REPARADORA 

 
 

Para que se obtenha um resultado satisfatório, tanto funcional quanto 

estético, é fundamental que o paciente tenha efetivamente acesso ao dispositivo 

reabilitador. 

Considerando as especificidades das próteses e o que se refere às técnicas 

de moldagem e construção das tecnologias em tela, fica evidente que um elemento 

fundamental para sua disponibilidade — ampla e, sobretudo, oportuna, em relação 

ao procedimento cirúrgico de base — refere-se aos especialistas envolvidos neste 

processo, qual sejam, o Protesista e o Técnico em Prótese Dentária.  

Suas atuações com o restante da equipe multidisciplinar responsável pelos 

cuidados a esse paciente — cirurgião de cabeça e pescoço, fonoaudióloga, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, radioterapeuta, oncologista entre outros — 

serão fundamentais no processo reabilitador e assistencial. A esse respeito, 

MIRACCA et al. (2008) relatam que cirurgiões de cabeça e pescoço que atuam em 

grandes centros de reabilitação internacionais possuem a parceria de profissionais 

da área odontológica atuando efetivamente nas equipes, possibilitando dessa forma 

a opção por técnicas de confecção transcirúrgica, que como visto, geralmente são 

de melhor adaptabilidade e efetividade para a condição em questão. 

A Prótese Bucomaxilofacial é uma especialidade reconhecida pelo Conselho 

Federal de Odontologia (CFO) e deve ser exercida pelo cirurgião-dentista. Segundo 

o artigo 41, da seção XVII, da portaria CFO 22/2001 (CFO, 2001)16, esta 

especialidade tem como objetivo a reabilitação anatômica, funcional e estética, por 

meio de substitutos aloplásticos, de regiões da maxila, da mandíbula e da face 

ausentes ou defeituosas, como sequelas de cirurgia, de traumatismo ou em razão de 

malformações congênitas ou de distúrbios do desenvolvimento. O artigo 42 lista, 

entre as áreas de competência para atuação deste especialista: (a) diagnóstico, 

prognóstico e planejamento dos procedimentos em Prótese Bucomaxilofacial; (b) 

confecção, instalação e implantação de Prótese Bucomaxilofacial; (c) confecção de 
                                                 
16 Conselho Federal de Odontologia. PORTARIA CFO-22/2001, de 27 de dezembro de 2001. Baixa Normas 
sobre anúncio e exercício das especialidades odontológicas e sobre cursos de especialização revogando as 
redações do Capítulo VIII, Título I; Capítulo I, II e III, Título III, das Normas aprovadas pela Resolução CFO-
185/93, alterada pela Resolução CFO- 198/95 
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dispositivos auxiliares no tratamento emanoterápico das regiões bucomaxilofaciais; 

e, (d) manutenção e controle das próteses bucomaxilofaciais.  

O escasso número de profissionais habilitados para este exercício nos 

centros responsáveis pelo tratamento a este tipo de paciente é um dos grandes 

obstáculos que se colocam para o acesso a essa tecnologia reparadora no território 

nacional.  

Esta é uma especialidade que demanda alguns requisitos específicos, que se 

estendem muito além da técnica e de protocolos. Junto com a arte e seu 

conhecimento tácito, o profissional deve agregar o domínio do conhecimento da 

tecnologia aplicada. Todos esses elementos são passíveis de serem ensinados e 

aprimorados, mas, atualmente, são raras as Faculdades de Odontologia que 

oferecem, no currículo de graduação, a disciplina de Prótese Bucomaxilofacial.  

Como já citado anteriormente, existe uma diferença básica entre o Protético e 

o Protesista: a competência para a execução da moldagem. O Conselho Federal de 

Odontologia, segundo seu estatuto, limita o ato de moldar. Somente o Cirurgião 

Dentista poderá executar o procedimento de moldagem para confecção de próteses 

bucomaxilofaciais e todas as demais utilizadas na Odontologia, sendo denominado 

Protesista (Especialista). Cabe lembrar que os Técnicos em Prótese Dentária 

(Protético) são capacitados para exercerem plenamente a confecção laboratorial e 

artística da prótese, mas não podem moldar ou fazer procedimentos invasivos junto 

aos pacientes; somente com a supervisão assistida de um cirurgião-dentista ou 

médico-cirurgião17. 

Levando em conta estas necessidades da tecnologia em questão, considerou-

se então importante identificar a disponibilidade e distribuição de profissionais 

capacitados na confecção dos dispositivos protéticos obturadores e dos centros de 

especialização técnica presentes no território nacional, como um complemento 

norteador dos obstáculos para a implantação de serviços assistenciais aos 

portadores de comunicação oronasal associados a maxilarectomias e a outras 

diferentes causas.  

 
 

                                                 
17Estatuto do Conselho Federal de Odontologia – Capítulo III – Atividades Privativas do técnico em Prótese 
Dentária, Art.7º, disposto na Lei 6.710, de 05 de novembro de 1979; no Decreto 87.689, de 11 de outubro de 
1982. 



 77

5.1  Centros Formadores de Profissionais da área de Prótese Bucomaxilofacial 
 
 

A escassez dos centros de especialização e de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em nosso país tenderá em resultar na pouca disponibilidade de profissionais com 

estas competências especificas, funcionando como um obstáculo no 

desenvolvimento desta tecnologia, a prótese cirúrgica obturadora para 

maxilarectomizados.  

Considerando essa limitação, foi realizado um levantamento das instituições 

no país que oferecem algum tipo de formação técnica ou de pós-graduação Lato 

e/ou Stricto Sensu na área, baseado em informações obtidas no decorrer da 

pesquisa e consulta a páginas eletrônicas do Ministério da Educação, em particular 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 
 
5.1.1 Formação Stricto Sensu 
 
 

O resultado das informações coletadas sobre os centros formadores em nível 

de Mestrado e Doutorado disponíveis em 2009 está disposto na tabela 4, mostrando 

a insuficiência de cursos de pós-graduação nessa área, que se limitavam, no ano em 

questão, a um mestrado acadêmico na área, na Universidade São Paulo (USP), de 

natureza estadual. 

 
 
Tabela 4: Mestrados e Doutorados na área odontológica e de Prótese 
Bucomaxilofacial, reconhecidos pela CAPES – 2009 

Tipo de Formação Mestrado Mestrado 
Profissional Doutorado 

Todas as demais áreas da Odontologia 75 18 52 
Prótese Bucomaxilofacial 1 0 0 
Total 76 18 52 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no site www.capes.gov.br 
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Cabe ser destacado que os dados disponíveis na CAPES referem-se aos 

programas em atividade em 2009, não sendo possível obter junto a esta fonte 

informações sobre outros cursos que foram desativados18.  

Entretanto, quando do fechamento dessa dissertação, mesmo o mestrado 

anteriormente existente na área não mais se achava reconhecido pela CAPES, 

conforme pode ser visto no quadro 11 na página seguinte. Cabe ser mencionado, 

contudo, que a avaliação trienal dos cursos de Pós-Graduação (no caso referente ao 

triênio 2006-2009) encontra-se em curso e seus resultados ainda não foram 

liberados, o que sinaliza para um panorama passível de mudanças. 

O mapeamento realizado permitiu identificar a grande perenidade de certos 

cursos de Pós-Graduação na área. Nem o Mestrado da Faculdade de Odontologia 

de Bauru (FOB), nem os da Fundação Antonio Prudente, ligado ao Hospital do 

Câncer de São Paulo (FAP) e Julio Mesquita Filho (UEP/SJC), encontravam-se 

como ativos em 2009 no Ministério da Educação e, já neste ano em curso, nem 

mesmo o da USP.  

 

                                                 
18 Em um relatório de 2005, da Pro - Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), sobre o acompanhamento do seu Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Odontologia, 
encontrou-se um levantamento dos Programas de Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissional reconhecidos 
pela CAPES no país naquele ano. Dos 88 Programas existentes, contemplando 132 cursos, em sua grande 
maioria concentrados na região sudeste, sobretudo em São Paulo, encontrou-se apenas um programa 
reconhecido em Prótese Bucomaxilofacial, localizado na USP e com conceito CAPES, à época, 3. Disponível in: 
www.capes.gov.br, acessado em: 17/03/2010. 
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Conceito ConceitoPrograma IES UF 

M D F 
Programa IES UF

M D F 
Ciências Odontológicas Aplicadas USP/ FOB SP 5 5 - Odontologia UNIGRANRIO RJ - - 3 
Odontologia UEPB PB 3 - - Odontologia UFRN RN 3 - - 
Biologia Oral USC SP 4 4 - Odontologia UNP RN 3 - - 
Biologia Patologia Buco Dental UNICAMPI/PI SP 5 5 - Odontologia UFRGS RS 5 5 - 
Biopatologia Bucal UNESP/SJC SP 5 5 - Odontologia UFPEL RS 4 4 - 
Ciências Odontológicas UFSM RS 4 - - Odontologia PUC/RS RS 5 5 - 
Ciências Odontológicas USP SP 4 4 - Odontologia UPF RS 3 - - 

Ciências Odontológicas UNESP/ 
ARAR SP 5 5 - Odontologia ULBRA RS 4 4 - 

Ciências Odontologicas UFES ES - - 3 Odontologia UESC SC 4 4 - 
Clínica Odontológica FEB SP - - 3 Odontologia UNICAMPI/PI SP 7 7 - 
Clínica Odontológica UEJF MG 3 - - Odontologia UNESP/ARAÇ SP 3 3 - 
Clínica Odontológica UNINCOR MG 3 - - Odontologia UNESP/ARAR SP 5 5 - 
Clínica Odontológica UNICAMP/PI SP 6 6 - Odontologia UMESP SP 3 - - 
Estomatopatologia UNICAMP/PI SP 6 6 - Odontologia UNITAU SP 4 4 - 
Hebiatria – Determinantes de Saúde na 
Adolescência FESP/UPE PE 4 - - Odontologia UNIB SP 3 - - 

Implatodontia UFSC SC - - 4 Odontologia UNIP SP 3 - - 
Lasers em Odontologia IPEN SP - - 5 Odontologia USC SP - - 3 
Materiais Dentários UNICAMP/PI SP 6 6 - Odontologia UNISA SP - - 3 
Odontologia UFBA BA 3 - - Odontologia UNICSUL SP 4 4 - 
Odontologia UBMSP BA - - 3 Odontologia UNIARARAS SP - - 3 
Odontologia UFC CE 4 4 - Odontologia UNG SP 4 4 - 
Odontologia UEMA MA 3 - - Odontologia SLMANDIC SP - - 5 
Odontologia UNICEUMA MA 3 - - Odontologia SLMANDIC SP 4 4 - 
Odontologia UFMG MG 5 5 - Odontologia (Endodontia) UNAERP SP 5 5 - 
Odontologia  UFU Mg 3 - - Odontologia (Dentística) USP SP 5 5 - 
Odontologia  PUC/MG MG 4 - - Odontologia (Dentística) USP/FOB SP - 4 - 
Odontologia PUC/MG MG - - 4 Odontologia (Diagnóstico Bucal) UFPB/J.P. PB 3 - - 
Odontologia UFVM MG 3 - - Odontologia (Diagnóstico Bucal) USP SP 4 4 - 

Odontologia UNIUBE MG 3 - - Odontologia(Materiais Dentários) USP SP 5 5 - 

Odontologia UFPA PA 3 - - Odontologia (Patologia Bucal) USP SP 5 5 - 
Odontologia UFPB/J.P. PB - 4 - Odontologia (Periodontia) USP/RP SP 5 5 - 
Odontologia UFPE PE 4 4 - Odontologia (Reabilitação Oral) USP/RP SP 5 - - 
Odontologia FESP/UPE PE 4 - - Odontologia Clínica UP PR - - 3 
Odontologia UFPR PR 3 - - Odontologia em Saúde Coletiva UNICAMPI/PI SP - - 4 
Odontologia UFL PR 3 - - Odontologia Integrada UEM PR - - 3 
Odontologia PUC/PR PR 4 4 - Odontologia Preventiva e Social UNESP/ARAÇ SP 4 - - 
Odontologia UEPG PR 4 4 - Odontologia Restauradora USP/RP SP 5 5 - 
Odontologia UNOPAR PR 3 - - Odontologia Restauradora UNESP/SJC SP 4 4 - 
Odontologia UNINGÁ PR - - 3 Odontopediatria USP/RP SP 5 5 - 
Odontologia ILAPEO PR - - 3 Odontopediatria UNESP/ARAÇ SP 5 5 - 
Odontologia UFRJ RJ 5 5 - Ortodontia UNICID SP - - 3 

Odontologia UFF RJ 4 - - Ortodontia e Odontologia em 
Saúde Coletiva USP/FOB SP 5 5 - 

Odontologia UERJ RJ 4 4 - Patologia Oral UFRN RN 4 4 - 
Odontologia UNESA RJ - - 4 Perícia Forense FESP/UPE PE 3 - - 
Odontologia UNESA RJ - 4 - Radiologia Odontológica UNICAMPI/PI SP 5 5 - 
Odontologia UVA RJ - - 3 Reabilitação Oral UNESP/ARAR SP 5 - - 

Quadro 11: Relação de cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES, na 
Grande área Ciência da Saúde, área Odontologia, 2010 

Legenda:  M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional  
Fonte: MEC, CAPES. Disponível in: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=4
0200000&descricaoArea=CI%CANCIAS+DA+SA%DADE+&descricaoAreaConhecimento=ODONTOLOGIA&desc
ricaoAreaAvaliacao=ODONTOLOGIA, acessado em 16/03/2010 
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5.1.1.1 Teses e Dissertações na área de Prótese Bucomaxilofacial 
 
 

Buscando olhar a outra face desses cursos formadores em nível de Pós-

Graduação, buscou-se obter, junto às bases de Dissertações e Teses, a 

identificação do quantitativo específico de produtos acadêmicos na área de Prótese 

Bucomaxilofacial, bem como daqueles voltados para o tema específico deste estudo, 

os obturadores.  

Uma dificuldade que se apresentou para o mapeamento dessa produção é o 

fato de inexistir no país, ainda, uma única base que congregue ou dê acesso a toda 

a produção de teses e dissertações nacionais. Existe uma multiplicidade de bases, 

com certezas parciais em relação à completude desta produção, e cujos acessos se 

dão de forma em separado e, muitas vezes, pouco amigável em termos das 

possibilidades de busca. Para tal, foram consultadas as seguintes bases: Portal de 

Teses CAPES19, que cobre a produção de diversas instituições, de todas as regiões 

do país; Base THESIS, portal de teses e dissertações na área de Saúde Pública; 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), BIREME; e LILACS. Estas buscas 

foram executadas em novembro de 2009 e, novamente, refeitas em janeiro de 2010.  

Apenas na base da CAPES e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

foram encontrados trabalhos sobre o tema, como o disposto nas tabelas 5 e 6. 

 

 

Tabela 5: Teses e Dissertações na área Odontológica disponibilizados na Base 
CAPES com trabalhos com obturadores como foco de estudo, 1987-2010 

Área de Prótese 
Bucomaxilofacial Mestrado Universidade Ano da defesa 

01 FOB/USP 2009 
01 FAP 2004 
02 UEP/SJC 2004 

Obturadores (específico) 

01 USP 2002 
Total 05   

Legenda: FOB – Faculdade de Odontologia de Bauru, USP – Universidade de São Paulo, UEP/ JMF/SJC – 
Universidade Estadual Paulista / Julio Mesquita Filho, Campus São José dos Campos. 
Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no http://serviços.capes.gov.br, acessado 12/12/2009 
 

                                                 
19 O depósito de produções acadêmicas na base CAPES é apenas obrigatório àqueles produtos realizados com 
financiamento de bolsas por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
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Tabela 6: Teses e Dissertações na área Odontológica disponibilizados na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 1997-2008 

Área Dissertação Tese Universidade 
Prótese Bucomaxilofacial 10 0 USP 
Obturadores (específico) 01 0 USP 
Total 11 0 USP 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no site http://bdtd.ibict.br/, acessado 12/12/2009 
 
 

Os resultados encontrados demonstram que, em paralelo a baixa oferta de 

curso de Pós-Graduação (na atualidade, nenhum), existe também uma baixa 

produção acadêmica na área. Alguns dos trabalhos presentes na Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações encontram-se também presentes na Base CAPES, com o 

total de produtos acadêmicos identificados, após a eliminação de duplicações, 

restringindo-se a apenas duas dissertações com temas ligados a 

maxilarectomizados e dispositivos protéticos.  

Esta baixa produção não é somente um problema nacional. Ainda que 

tratando de produção científica na literatura inglesa não restrita a produtos 

acadêmicos, HUBER (2002) verificou que a mesma é limitada, refletindo segundo o 

autor uma possível escassez de profissionais especializados, que gerem 

publicações e pesquisas nesta área (tabela 7). 

 
 

Tabela 7: Literatura Inglesa publicada sobre Obturadores, entre 1990-2000 

Estudos sobre obturadores 

Relato de casos Estudos Lab. Animal Estudos não 
controlados 

Estudos 
controlados 

56 05 07 04 
Total: 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de HUBER, 2002. 
 
 
5.1.2 Formação Lato Sensu 

 
 

Para a formação deste especialista, segundo a mesma portaria já citada 

(CFO, 2001), é exigida uma carga horária mínima de 500h horas-aluno, em cursos 

reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, desde que estes tenham sido 

autorizados pelo Ministério da Educação. 
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As Especializações Lato Sensu nesta área também se concentram em 

poucas Instituições, em sua maioria localizada no estado de São Paulo.  

Uma delas, com tradição de longa data é a Faculdade de Odontologia de São 

Paulo (FO-USP), que também oferece esta matéria na grade curricular da graduação 

em Odontologia. Esta Instituição oferece ainda uma Atualização / Prática em Prótese 

Bucomaxilofacial, com carga horária de 360h, mas o curso de Especialização foi 

suspenso temporariamente por falta de demanda de interessados.  

Embora não presente na CAPES, existe em São Paulo, um curso de 

especialização conduzido pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

(ABENO), uma entidade nacional, com personalidade jurídica de direito privado, 

sediada em Brasília, e com seções estaduais em mais oito estados do país, 

predominantemente no sul e sudeste20. Este curso possui vagas abertas oferecidas 

nesse ano de 2010. 

O estado do Rio de Janeiro, atualmente, não disponibiliza formação curricular 

nas faculdades de Odontologia na área de Prótese Bucomaxilofacial, bem como 

nenhuma especialização.   

 
 
5.1.3 Formação em Nível Técnico 
 
 

Não há nenhuma fonte oficial que permita conhecer a disponibilidade de 

cursos de nível médio em Técnico de Prótese Bucomaxilofacial no país.  

Utilizando-se ferramentas de busca na web, a única informação retornada 

refere-se à Faculdade de Odontologia de Campinas (UNICAMP), em São Paulo, que 

esporadicamente oferece um curso Técnico Laboratorial em Prótese 

Bucomaxilofacial (para TPD), cuja oferta e abertura de vagas ocorre de acordo com 

o número de interessados, ficando às vezes suspenso por tempo indeterminado, por 

falta de inscritos21.  

Enquanto convivemos, no Brasil, com essa expressiva falta de cursos de 

formação em áreas técnicas e de Pós-Graduação, no exterior temos o 

                                                 
20 Informações obtidas em: http://www.abeno.org.br/ 
21 Neste ano de 2010, o curso em questão não se encontra disponível, por falta de interessados (conforme 
contato telefônico com a instituição, em meados de fevereiro deste ano). 
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desenvolvimento de novas subáreas de especialização dentro da área de Prótese 

Bucomaxilofacial.  

Centros internacionais de Reconstrução Humana vêm sedimentando uma 

nova especialidade conhecida como anoplastologia ou anaplastodontia, que se 

dedica a restaurar partes ausentes ou malformadas do corpo através de meios 

artificiais como a prototipagem e a biomodelagem.  Estas permitem planejar cirurgias 

com reconstruções complexas utilizando o auxilio de mapeamentos e guias 

informatizadas para o desenvolvimento de peças protéticas mais bem adaptadas e 

com resultados funcionais e estéticos mais satisfatórios, porém é extremamente 

restrita a disponibilidade de centros de capacitação desta tecnologia no Brasil22.  

 
 
5.2  Recursos Humanos na área de Prótese Bucomaxilofacial 
 
 

Através do Conselho Federal de Odontologia, foi obtido o número de 

profissionais Protesistas portadores de registro profissional.  

Técnicos em Prótese Dentária que trabalham especificamente com prótese 

bucomaxilofacial ainda não tiveram o reconhecimento da especialização técnica pelo 

Conselho Federal de Odontologia, talvez por não terem a real dimensão da 

necessidade do aprimoramento e valorização deste profissional.   

Pelo fato de termos poucos Protesistas em território nacional, talvez não haja 

a disponibilidade nem o interesse comercial de criar centros formadores com uma 

formação específica nesta área, o que não inviabiliza a capacitação destes 

profissionais para executarem os procedimentos laboratoriais dando suporte técnico 

na confecção de próteses cirúrgicas e das próteses obturadoras definitivas. 

Entretanto, isso determina que apenas seja possível obter o número total de 

Técnicos em Próteses Dentárias, que com toda certeza, representam um número 

muito superior aqueles especificamente dedicados à atividade bucomaxilofacial. 

A tabela 8 a seguir expõe a profunda escassez dos dois tipos de profissionais 

envolvidos com a área, bem como a desigualdade de distribuição regional dos 

mesmos, concentrados preferencialmente na região Sudeste (respectivamente, 

                                                 
22 Atualmente, começam a ser implantadas novas tecnologias, como a Stereolitografia, em alguns hospitais 
particulares no estado de São Paulo, que permitem a confecção da prototipagem, porém no Rio de Janeiro esta 
tecnologia ainda encontra-se de forma muito escassa e pouco divulgada. 
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71,2% dos protesistas e 65,2% dos técnicos em prótese dentária, parte dos quais 

não possui possivelmente formação e atividade na área bucomaxilofacial). 

 

 
Tabela 8: Protesistas Bucomaxilofacial e Técnicos em Prótese Dentária 
existentes em território nacional – 2009 

Protesista Bucomaxilofacial Técnico em Prótese Dentária Regiões 
Nº % Nº % 

Norte 3 5,1 450 2,5 
Nordeste 8 13,6 1.266 7,0 
Centro-Oeste 3 5,1 1.506 8,3 
Sudeste 42 71,2 11.882 65,2 
Sul 3 5,1 3.109 17,1 
Total 59 100,0 18.213 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações obtidas no Conselho Federal de Odontologia – 2009 
 
 

Tendo em vista a necessidade da confecção das próteses obturadoras em 

estreita associação com os procedimentos cirúrgicos, considerou-se importante 

também examinar a disponibilidade e distribuição geográfica dos diferentes 

profissionais da área cirúrgica, como Cirurgiões de Cabeça e Pescoço e Cirurgiões 

Bucomaxilofaciais, os quais são os responsáveis pela execução das 

maxilarectomias.  

Para tal, buscou-se identificar, através do registro profissional das Sociedades 

de diferentes especializações cirúrgicas, bem como junto ao Conselho Federal de 

Odontologia, a quantidade e a localidade de atuação dos especialistas registrados e 

legalmente habilitados a executar tais procedimentos. 

 Cabe ser destacado que esses números são apenas uma proxy daqueles 

eventualmente envolvidos na realização destes procedimentos, dado que existem 

cirurgiões de cabeça e pescoço com especializações em sub-áreas (por exemplo, 

cirurgias de tiróide ou de globo ocular), bem como nem todos os profissionais 

bucomaxilofacial trabalham necessariamente com esta sub-área cirúrgica. 

Um levantamento destes profissionais encontra-se aposto na tabela 9 a 

seguir, permitindo novamente verificar uma intensa concentração de ambos os 

especialistas na região Sudeste, o que faz suspeitar de problemas de acesso nas 

regiões menos desenvolvidas do país. 

 



 85

Tabela 9: Médicos especialistas em Cirurgia de Cabeça e Pescoço / Cirurgião- 
Dentista Bucomaxilofacial – 2009 

Cirurgião de Cabeça e Pescoço Cirurgião Bucomaxilofacial Regiões 
Nº % Nº % 

Norte 25 6,0 73 2,3 
Nordeste 31 7,4 331 10,2 
Centro-Oeste 29 6,9 273 8,4 
Sudeste 300 71,6 2008 61,9 
Sul 34 8,1 555 17,1 
Total 419 100,0 3242 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações obtidas junto a Sociedade Brasileira de Cirurgia em Cabeça e 
Pescoço e ao Conselho Federal de Odontologia - 2009 
 
 

A figura 7 abaixo representou um esforço de sistematizar o quantitativo de 

recursos humanos capacitados a atender aos procedimentos cirúrgicos e 

reabilitadores em pacientes maxilarectomizados. 

Figura 7 :Representação Esquemática dos recursos humanos capacitados a atender 
a demanda de cirurgia e confecção de próteses obturadoras para reabilitação de 
pacientes maxilarectomizados 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos junto aos Conselhos e Sociedades Profissionais, 2009. 
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Mesmo no Sudeste, há uma oferta insuficiente de profissionais para o 

atendimento dessa especialidade. O Instituto Nacional de Câncer, centro de 

referência nacional em Oncologia localizado no estado do Rio de Janeiro, apresenta-

se carente de Protesistas, principalmente pela grande demanda de pacientes da 

Seção de Cirúrgica de Cabeça e Pescoço submetidos a cirurgias muitas vezes 

deformantes, como consequência da remoção de grandes áreas tumorais em região 

orofacial. Isso não apenas define as dificuldades de prestação das atividades 

assistenciais relacionados à confecção e disponibilidade dos dispositivos 

reabilitadores que poderiam estar sendo aplicados, como obstaculiza o 

desenvolvimento de pesquisas e elaboração de novas técnicas para a nossa 

realidade nacional.   

Os dados levantados permitem sugerir que as dificuldades de acesso a 

cursos especializados na área de Prótese Bucomaxilofacial, a concentração 

geográfica de profissionais relacionados aos procedimentos cirúrgicos e o não 

desenvolvimento de técnicas, protocolos e materiais odontológicos nacionais para 

confecção de artefatos protéticos, que ofereçam recursos estéticos biocompativeis 

ao uso orofacial e a dinâmica de sua execução, podem comprometer a assistência 

aos portadores de comunicação oronasal em nosso país.  Esse somatório de 

intercorrências faz com que haja um desestimulo na busca de soluções inovadoras e 

satisfatórias que permitam vislumbrar reconstruir não somente partes removidas do 

corpo, mas contribuir efetivamente para a qualidade de vida desses pacientes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo buscou identificar o processo de desenvolvimento 

tecnológico e a contribuição do uso dos obturadores para o restabelecimento 

funcional e estético de pacientes portadores de comunicação oronasal, bem como 

as necessidades de aprimoramento desta tecnologia de reabilitação. O trabalho 

contextualizou ainda alguns critérios que devem ser avaliados e preservados no 

complexo processo assistencial ao restabelecimento, não só funcional, mas da 

qualidade global de vida dos pacientes maxilarectomizados.  

Fica patente que a tecnologia sob exame — Prótese Obturadora — quando 

confeccionada no momento oportuno (pré, trans ou pós-cirúrgico) poderá promover 

uma significativa melhoria na qualidade de vida destes pacientes, permitindo reduzir 

as sequelas decorrentes da ausência ou perda da maxila, devolvendo a qualidade 

de vida a estas pessoas e favorecendo a ressocialização dos maxilarectomizados.  

A busca através da literatura permitiu reconstruir a história do 

desenvolvimento dos obturadores e identificou técnicas utilizadas internacionalmente 

ao longo do processo evolutivo desta tecnologia reabilitadora. Os estudos 

selecionados possibilitaram mapear o estado da arte da tecnologia em questão na 

atualidade e a identificação de alguns materiais e técnicas simples e 

economicamente acessíveis, que podem ser incluídas nas rotinas cirúrgicas da rede 

de saúde pública nacional, facilitando o acesso e o cuidado aos pacientes 

maxilarectomizados. 

Por outro lado, a mesma revisão apontou que persiste a necessidade de 

investimentos no desenvolvimento e aprimoramento de técnicas e materiais que 

auxiliem na confecção de dispositivos protéticos obturadores com características que 

primem pela adaptabilidade, conforto e agilidade na sua confecção, com baixo custo 

de confecção e manutenção, para possibilitar a ampliação do acesso desta 

tecnologia aos pacientes que dela necessitem no Sistema Único de Saúde. 

Dispositivos protéticos de execução rápida e de baixo custo, que cumpram 

seus objetivos funcionais e que sejam adequados a nossa realidade pública 

assistencial, poderiam ser desenvolvidos através de pesquisas tecnológicas em 

nosso meio. Isso é perfeitamente possível, haja visto o relato de caso do 

desenvolvimento de uma tecnologia com estas características disposto ao fim desta 
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dissertação. Utilizando um material de baixo custo e facilmente disponível — uma 

placa de silicone de 2mm de espessura, com propriedades de flexibilidade e 

maleabilidade — e empregando na confecção uma termoplastificadora, facilmente 

disponível no mercado nacional, foi possível o desenvolvimento por esta 

pesquisadora de uma solução impar, não encontrada em nenhuma publicação 

nacional ou internacional, para a construção de um obturador transcirúrgico ou de 

prótese obturadora provisória. 

Outra questão identificada pelo trabalho refere-se à baixa disponibilidade de 

recursos humanos qualificados para a confecção desta tecnologia, que necessita de 

um especialista que não se limite somente ao conhecimento técnico, mas que 

agregue seu conhecimento tácito à construção de um dispositivo tecnológico de forte 

cunho artesanal. Essa carência tem impacto ainda maior quando o trabalho sinaliza 

para a utilidade da confecção das próteses durante o ato operatório, pelas 

vantagens apontadas quanto a sua maior adaptabilidade, evitando escape de ar, 

líquido e alimentos em áreas de selamento entre o dispositivo protético e a mucosa. 

Obturadores confeccionados no momento cirúrgico contribuem, dessa maneira, para 

promover o restabelecimento imediato da função da cavidade oral obturada, 

elevando os ganhos em qualidade de vida dos pacientes em questão.  

Além da escassez mencionada, foi observada também uma grande 

concentração de especialistas na região sudeste, mais especificamente no eixo Rio - 

São Paulo, talvez decorrente do fato de que a assistência de alta complexidade se 

aglutina nesta região. Esse perfil desigual de distribuição dos protesistas 

bucomaxilofaciais e demais profissionais envolvidos com a tecnologia reabilitadora, 

que possam atuar junto às equipes multidisciplinares que executam as 

maxilarectomias, contribui para a presença de áreas de vazios assistenciais a estes 

pacientes nas demais regiões e unidades federativas e constitui-se em forte 

elemento de iniquidade no acesso.   

Aponta-se, pois, para a necessidade urgente de ampliação de postos de 

trabalho para profissionais protesistas e protéticos nas instituições de saúde, 

mormente públicas, de modo a tornar a tecnologia mais próxima e acessível a toda 

gama de pacientes, com etiologias diversas, que precisem das mesmas para sua 

reabilitação, em caráter temporário ou permanente.  

A abertura desse mercado de trabalho poderia ser um elemento indutor para 

estimular a formação destes recursos humanos altamente especializados, que hoje 
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representa uma área absolutamente residual dentro das diversas especialidades 

odontológicas. Como visto, os Centros Formadores de recursos humanos 

relacionados à tecnologia reabilitadora são em número extremamente reduzido e 

apresentam o mesmo padrão de concentração regional já mencionado.  

Por destacar-se ainda a quase inexistência de especializações Lato e Stricto 

Sensu nesta área específica. O único mestrado identificado no site da CAPES, que 

era oferecido na USP, consta como suspenso em março de 2010, evidenciando a 

não existência de cursos ativos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Prótese 

Bucomaxilofacial em território nacional, o que contribui para a manutenção de uma 

baixa disponibilidade de recursos humanos e para um potencial também reduzido de 

pesquisas nesta área, o que tende a retardar o desenvolvimento tecnológico 

associado aos obturadores no país. 

Pelos obstáculos acima citados, fica evidente a quebra e fragmentação da 

cadeia do conhecimento com o fechamento dos cursos Lato e Stricto Sensu e a 

impossibilidade de se transferir conhecimentos tácitos e de expertise manual. O 

presente estudo conduz a um olhar urgente ao acesso e capacitação destes 

profissionais.   

É imperioso que se considere a necessidade de se tornar obrigatória a 

presença, na grade curricular das Faculdades de Odontologia, de conteúdos 

relacionados a próteses bucomaxilofaciais, concomitantemente as de Estomatologia 

e Cirurgia Bucomaxilofacial. Isso poderia ajudar a despertar, nos graduados, um 

interesse pela área e pela busca de futuras especializações relacionadas, haja visto 

que diversos dos cursos de especialização neste campo, no país, vem sendo 

desativados ou tem funcionamento bastante irregular por falta de demanda de 

alunado. 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA), instituição de assistência, ensino e 

pesquisa localizada no Rio de Janeiro possui um dos serviços mais importantes e de 

referência em Cirurgia de Cabeça e Pescoço no país. Mesmo assim, o Instituto não 

dispõe, através da Seção de Odontologia, de profissionais protesistas e protéticos 

bucomaxilofaciais em número e com nível de capacitação suficiente para o processo 

reabilitador protético aos maxilarectomizados e para reconstrução aloplástica da 

face, provendo a continuidade do processo cirúrgico reabilitador no cumprimento da 

integralidade assistencial. Embora a Instituição ofereça Mestrado e Doutorado em 

diferentes áreas profissionais, no momento, o serviço de Odontologia possui uma 
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Especialização em Odontologia Oncológica, que não inclui, na sua grade didática, a 

confecção técnica e laboratorial das próteses bucomaxilofaciais. Também não são 

ofertados estágios para Protesistas ou Técnicos em Prótese Bucomaxilofaciais.  

A Instituição executa um grande número de cirurgias de cabeça e pescoço 

que necessitam de reconstruções protéticas da face e da cavidade oral. Pela sua 

competência na área de ensino, poderia se tornar um centro de capacitação e 

formação de recursos humanos nesta área tão escassa de profissionais habilitados, 

inclusive incentivando e estimulando a geração de empregos especializados para a 

demanda nacional nesta categoria profissional. Além disso, o INCA possui um 

Laboratório de Prótese bucomaxilofacial que poderia estar capacitando, com 

estágios e especializações técnicas e laboratoriais, protéticos e protesistas, para 

atuarem nos Centros Especializados de Odontologia (CEO) ou Hospitais Públicos 

Especializados que necessitem de reconstrução orofacial aloplástica, bem como 

ofertando Pós-Graduações Lato e Stricto Sensu, uma vez que não foi identificada 

nenhuma graduação em Odontologia no estado do Rio de Janeiro que ofereça na 

sua grade curricular a Prótese Bucomaxilofacial.  

Iniciativas dessa natureza por parte do INCA ou de outras instituições 

públicas de assistência, ensino e pesquisa poderiam ajudar a reduzir as lacunas 

territoriais e demanda de pacientes, muitas vezes incapacitados funcionalmente 

porque necessitam de obturadores entre outros dispositivos do universo 

bucomaxilofacial. Ações estratégicas de implantação ou parcerias com os Centros 

Especializados de Odontologia (CEO) e seus laboratórios de próteses poderiam vir a 

contribuir na execução destes dispositivos para hospitais públicos, absorvendo 

profissionais capacitados para sua execução clinica e laboratorial através de 

concursos públicos. 

Por fim e não menos importante, ressalta-se a necessidade de que gestores 

de políticas de Saúde Pública desenvolvam programas de prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de boca, principal condição associada às cirurgias deformadoras 

e ao uso posterior de próteses reabilitadoras, instituindo campanhas como o dia do 

auto-exame da cavidade oral. A sociedade deve ser incentivada, instrumentalizada e 

responsabilizada pelo compromisso ao autocuidado da saúde bucal, buscando-se 

parcerias com faculdades de Odontologia, postos e outras instituições de Saúde, 

meios de comunicação, indústria odontológica, Conselhos Regionais e Federal de 

Odontologia, Sociedades de Especialistas (Estomatologistas e profissionais afins da 
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área de saúde bucal). Este seria o primeiro passo de um longo caminho, que 

possibilitaria minimizar os avanços progressivos de neoplasias na cavidade oral em 

estadios cada vez mais complexos, que acabam por conduzir a cirurgias mutiladoras 

e a necessidade do uso das próteses em tela neste estudo. 
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APÊNDICE: Relato de Caso - Obturador cirúrgico infantil 
 
 

Este apêndice traz um relato de caso do desenvolvimento, pela pesquisadora, 

de uma prótese obturadora de baixo custo e fácil execução, utilizando uma placa de 

silicone de 2mm de espessura e empregando, na confecção, uma 

termoplastificadora, facilmente disponível em diversos locais. A técnica proposta 

deverá ser aprimorada, mas pode a vir a se constituir em um exemplo de tecnologia 

a ser desenvolvida e utilizada no serviço público nacional, aumentando e facilitando 

o acesso de pacientes que necessitem deste tipo de dispositivo para sua 

reabilitação. 

 

Descrição do paciente 
 

Criança de 03 anos e 07 meses, portadora de carcinoma muco epidermóide 

de baixo grau de hemipalato esquerdo. Após o diagnóstico, foi encaminhado para a 

confecção de prótese cirúrgica. Passou por avaliação clínica pré-operatória, não 

apresentando comprometimento na abertura de boca, sangramento ou tumor em 

relevo que impedisse a inserção da moldeira.  

 

Moldagem e confecção da prótese pré-cirúrgica: 
 

A moldagem executada com alginato. O paciente não foi sedado e foi obtida 

uma moldagem precisa da cavidade. O modelo confeccionado com gesso tipo IV, 

delimitado pelo cirurgião, levou à confecção de uma placa em resina 

autopolimerizável com grampos retentores circunferências e de Adams, sem 

obturador (figura 8) ,para ser afixada após a remoção da maxila.  

 

Cirurgia e adaptação da prótese: 
 

O paciente foi operado e a placa não foi adaptada, devido à ampliação da 

margem cirúrgica; os grampos não conseguiram reter a placa (ausência de equador 

protético) O paciente saiu do centro cirúrgico fazendo uso de sonda. 
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               Figura 8: Área da lesão e prótese pré-cirúrgica 
 
 
 
Construção de uma prótese obturadora em centro cirúrgico: 

 

 

Foi decidido com a equipe que o paciente seria sedado em centro cirúrgico e 

confeccionada a ampliação da placa e a construção do obturador.  

O modelo primário foi utilizado para confeccionar uma moldeira individual em 

resina autopolimerizável com uma extensão adaptada sobre a área cirúrgica (figura 

9).  Grampos de retenção tipo Adams, circunferenciais e Hawley, também foram 

confeccionados como opção de retenção e contenção da peça, todos os dispositivos 

que poderiam ser confeccionados previamente foram executados e foram levados 

para o centro cirúrgico. A moldagem em centro cirúrgico foi feita com silicone. Desta 

moldagem, obtivemos um segundo modelo, em gesso resinado, com a real 

configuração da extensão da cavidade.  

A vedação da cavidade aberta pelo obturador confeccionado em resina 

autopolimerizavel ficou bem adaptada, porém mais uma vez a retenção dos dentes 

estava comprometida. A placa estava pesada pelo tamanho do obturador e pela 

ampliação da área para região de palato mole.  

Foi decidido não colocar a placa, para reavaliarmos o caso na busca da 

estabilidade da peça protética. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Área da lesão e Placa pré-cirurgica 
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Figura 9: Moldeira individual e modelo transcirúrgico 
 
Fonte: Acervo próprio 

Sobre este modelo foram construídos o obturador e a placa com os grampos 
posicionados (figura 10).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Prótese obturadora transcirúrgica não adaptada por ausência de retenção 

nos dentes decíduos 
 
Fonte: Acervo próprio 
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Após avaliação, concluiu-se que haveria dificuldade na inserção e remoção da 

prótese para higienização, pois a criança apresentava trismo. Apesar do menor ser 

bastante cooperativo e permitir que a placa fosse posicionada, a mesma 

apresentava desconforto pela rigidez do material e pela sua extensão em região de 

palato mole.  

Decidiu-se usar o modelo obtido no centro cirúrgico, para se confeccionar 

uma placa pós-cirúrgica em silicone (2 mm) na plastificadora a vácuo, usando os 

próprios dentes decíduos como ancoragem da placa. O dispositivo tinha uma 

configuração semelhante à de um protetor bucal e posteriormente avançava para 

região de palato com o obturador feito a vácuo. A placa é sugada pelo vácuo, 

acompanhando a delimitação da área cirúrgica removida no modelo.  

 

Inserção e instruções sobre o uso da prótese obturadora provisória 
 

A placa de silicone foi apresentada ao paciente para que tivesse um contato 

mais intimo com o material. O menor se mostrou disposto ao uso da placa, 

permitindo ser manipulado, e foi instruído a colocar a prótese, porém apresentava 

ânsia de vômito, quando falava alguns fonemas. Os excessos que promoviam o 

desconforto na região de palato mole foram removidos e a sonda retirada.  Foram 

feitos testes de deglutição e a criança não apresentava engasgos, nem desconforto, 

tendo gradativamente voltado a se alimentar com dieta pastosa.   

O paciente foi acompanhado no consultório, não apresentado perda de peso, 

nem escape de líquidos e alimentos, com mínima nasalidade. Recebeu orientações 

da higiene oral e uso de enxaguatório bucal sem álcool.  Aproximadamente duas 

semanas depois, a placa não se adaptava mais à cavidade, pois já apresentava 

tecido granuloso cicatricial.  A equipe decidiu suspender o uso da placa obturadora, 

pois o paciente estava fazendo uso de alimentos pastosos e macios e as lesões 

estavam cicatrizadas.  Após seis meses ele apresentava toda região de palato duro 

e mole revestido de mucosa sem apresentação de fibrose ou de comunicação 

bucosinusal (figura 11).  
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Figura 11: Prótese pós-cirúrgica em silicone 
Fonte: Acervo próprio 
 
 
Conclusão: 

 
O obturador confeccionado em resina apresentou-se pesado e desconfortável 

para o paciente, além de não se manter estável pela ausência de retenções.  Como 

o dispositivo protético era muito extenso e o paciente apresentava trismo, era muito 

difícil a inserção da peça na cavidade oral. Sendo assim, foi buscada uma solução 

que oferecesse estabilidade e retenção do dispositivo, bem como a maleabilidade e 

conforto a inserção e uso do obturador. 

A placa de silicone foi eleita como a melhor opção na tentativa de se criar um 

obturador infantil que protegesse a área cruenta, evitando sangramento, desconforto 

e minimizasse a possibilidade de infecções.  Por não ser confeccionado com resina, 

o dispositivo não apresenta monômero residual, diminuindo a possibilidade de 

agressão aos tecidos em contato. 

Esta também foi uma solução encontrada, devido aos obstáculos decorrentes 

da ausência de retenção pela falta de equador protético nos dentes decíduos do 

 

 

Prótese cirúrgica
Área cicatrizada 

Obturador 
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paciente. Quando o silicone é aquecido na termoplastificadora, o silicone invade os 

espaços interproximais, criando áreas de retenção.  

A placa de silicone apresenta características maleáveis; a própria criança 

passou a colocar o dispositivo na boca por ser de fácil adaptação.  O dispositivo foi 

sendo ajustado, fazendo-se uso de uma tesoura para remover o excesso de silicone 

na parte velopalatina.   

A criança teve uma recuperação extremamente satisfatória, restabelecendo 

suas funções em um período de aproximadamente dois meses, sem apresentar 

nasalidade na comunicação, disfagia ou qualquer desconforto na cavidade oral. 

Este tipo de dispositivo poderia ser uma alternativa de confecção 

transcirúrgica de baixo custo e eficiente funcionalmente.  Este caso está sendo 

citado como alternativa, mas o mesmo não teve nenhum cunho cientifico quando foi 

executado, sendo necessário que seja mais bem explorado e que tenha um 

acompanhamento prospectivo melhor delineado.  

Este poderá ser um novo caminho que necessita ser pesquisado e 

desenvolvido, podendo se tornar uma solução rápida e economicamente de baixo 

custo, sem a necessidade de mão de obra altamente especializada e sim 

tecnicamente qualificada.   


