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Introdução: A alta incidência de perdas dentárias totais é uma realidade muito
impactante para a população brasileira, pois estas perdas interferem diretamente na
função mastigatória, na deglutição, na fala e no convívio social. As próteses totais
dentárias melhoram a qualidade de vida das pessoas, pois restabelecem a possibilidade
de mastigar adequadamente, conversar, deglutir e sorrir, elevando assim, a autoestima
destes pacientes. No entanto, trata-se de uma forma de ver o paciente de modo
individualizado e não como um mero desdentado Objetivo: Nesse contexto, tem-se
como objetivo apresentar, por meio de um relato de caso, a importância do
planejamento adequado e execução de todas as etapas na confecção de uma prótese
total removível superior e inferior, bem como ressaltar a participação do paciente em
algumas etapas clínicas, humanizando o atendimento.  Metodologia: As etapas clínicas
e laboratoriais realizadas foram embasadas em literatura científica, sendo realizada
uma pesquisa bibliográfica e documental para fundamentar o contexto de todo o
planejamento e execução das etapas da confecção da prótese removível como:
moldagens dos arcos, registro das relações intermaxilares, seleção de dentes,
montagem dos dentes, acrilização, instalação das próteses em boca, ajustes finais em
boca, controle e proservação. Toda a sequência teórica e clínica está de acordo com a
ementa das disciplinas de Fundamentos de Prótese e Oclusão e de Clínica de Prótese
Total. Resultados: Como resultado final obtive-se um par de prótese total removível
superior e inferior, seguindo todos os critérios clínicos e laboratoriais baseados na
revisão de literatura proposta neste referido estudo.  Conclusão: Para alcançar o
sucesso na confecção de uma prótese total é necessário saber ouvir os pacientes sobre
seus anseios e necessidades, usar materiais de qualidade e respeitar adequadamente
todos os passos clínico/laboratoriais. A satisfação do paciente em mastigar, conversar e
sorrir também faz parte de uma prótese de excelência.
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