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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a perda dentária como um problema social e de 
saúde pública. O edentulismo pode ser definido como a perda total ou parcial da dentição permanente e ocorre 
como consequência de vários efeitos deletérios que se sucedem durante a vida do indivíduo. Assim, a utilização 
de próteses dentárias, para o restabelecimento da função mastigatória, é fundamental. A falta de higienização e 
adaptação dessas próteses, bem como outros fatores locais e sistêmicos podem contribuir para o aparecimento 
de lesões bucais como a estomatite protética, queilite angular e hiperplasias fibrosas. Objetivo: Portanto, esse 
trabalho tem como objetivo relatar uma série de três casos de lesões bucais associadas ao uso de prótese dentária, 
em pacientes atendidos no ambulatório de Estomatologia da Clínica Odontológica da UEL. Conduta Clínica: Os 
relatos apresentados são de pacientes do sexo feminino com a idade entre 54 e 66 anos que foram observados através 
do exame físico, eritemas e fissuras em comissura labial, nódulo na região de fundo de vestíbulo e áreas eritematosas 
difusas em palato duro e rebordo alveolar, no qual receberam diagnóstico e adequado tratamento para estomatite 
protética, queilite angular e hiperplasia fibrosa inflamatória. Resultados: O tratamento proposto às pacientes foi 
a utilização de antifúngicos orais, no caso da estomatite protética e queilite angular, orientações de higiene oral e 
protética, remoção das próteses para dormir e a substituição por próteses novas, além da biópsia excisional e ajustes 
das próteses, nos casos de hiperplasia fibrosa inflamatória. Em todos os casos houve a regressão da lesão, assim 
como ótima reparação tecidual e melhora nas condições de higiene oral e protética. Conclusão: Esse trabalho realça 
a importância do cirurgião-dentista, na prevenção, diagnóstico e tratamento dessas prevalentes doenças bucais na 
odontologia. 
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