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Reabilitação de paciente hemimandibulectomizado com
prótese total convencional: relato de caso
Cândido, N.B.; Matheus, H.R.; Watanabe, D.; Medeiros, R.A.; Santos, D.M.; Goiato, M.C.
O objetivo do trabalho é relatar um caso de reabilitação por meio de prótese total convencional, de paciente
previamente submetido à hemimandibulectomia sem reconstrução e instalação de implantes, com a finalidade de
melhorar a função mastigatória e fala. Paciente foi diagnosticado em 2010 com carcinoma epidermóide de rebordo
alveolar inferior com infiltração estadiado como IV A sendo submetido à mandibulectomia com linfadenectomia
radical cervical unilateral e posteriormente à radioterapia pelo adjuvante durante dois meses com dose de 504 Gy.
A reconstrução mandibular não pode ser realizada devido à dificuldade do procedimento além do fato do Sistema
Único de Saúde (SUS) não custear esse tipo de procedimento. Também não foram instalados implantes dentários
devido à radioterapia e ao protocolo de tratamento e acompanhamento do Centro de Oncologia Bucal da Faculdade
de Odontologia de Araçatuba (COB-FOA). Como queixa principal, o paciente relata dificuldade principalmente
na mastigação, prejudicando sua alimentação, além de dificuldades em falar, havendo a necessidade da reabilitação
protética. Dessa forma, como alternativa para devolver à estética e função foi confeccionada uma prótese parcial
removível maxilar e uma prótese total mandibular. Após seis meses de acompanhamento o paciente relata total
adaptação, boa retenção da prótese e melhora principalmente na alimentação. O tratamento protético por meio de
próteses convencionais é uma alternativa viável de reabilitação de pacientes hemimandibulectomizados, melhorando
as funções orais.
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