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        RESUMO 
A candidíase associada à próteses dentárias removíveis são chamadas estomatite 

protética e é frequentemente classificada como uma candidíase eritematosa ou 

candidíase atrófica crônica como sinônimos. Esta condição é caracterizada por uma 

variedade de graus de eritema, algumas vezes acompanhado por petéquias 

hemorrágicas, localizadas no palato na área de contato com uma prótese removível. 

É uma infecção muito comum entre os pacientes portadores de prótese removível e 

quando tratada e acompanhada de formas incorretas, geralmente, recidivam levando a 

um desconforto ao paciente. O objetivo de trabalho foi  identificar a prevalência da 

estomatite protética em pacientes atendidos na Clínica Escola de Odontologia da 

Universidade Federal de Campina Grande, bem como, caracterizar o perfil 

clinicopatológico e elencar os tratamentos e acompanhamentos desses pacientes. 

Este estudo é de caráter observacional, descritivo e transversal,  onde foi feito um 

levantamento da prevalência através dos prontuários arquivados na Clínica Escola. A 

prevalência encontrada foi 1,09%, em sua mairia mulheres na faixa etária de 41 a 50 

anos. A protese total foi mais prevalente que a parcial removível e o tratamento mais 

preconizado foi o miconazol gel oral. Notou-se que muitos acompanhamentos não 

foram feitos ou escritos na ficha. Diante disto, conclui-se que A Estomatite protética 

teve uma baixa prevalência na população estudada, muito embora acredita-se que 

houve subnotificação, uma vez que muitas fichas não apresentavam o preenchimento 

adequado.   
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PREVALENCE OF PROSTHETIC STOMATITIS IN A POPULATION OF THE SERTÃO 
PARAIBANO 

ABSTRACT 

Candidiasis associated with removable dentures is called denture stomatitis and is often 

classified as erythematous candidiasis or chronic atrophic candidiasis synonymously. This 

condition is characterized by a variety of degrees of erythema, sometimes accompanied by 

hemorrhagic petechiae, located on the palate in the area of contact with a removable denture. 

It is a very common infection among patients with removable prosthesis and when treated 

and accompanied by incorrect forms, they usually recur, leading to discomfort for the patient. 

The objective of this study was to identify the prevalence of denture stomatitis in patients 

treated at the Clinical School of Dentistry of the Federal University of Campina Grande, as 

well as to characterize the clinicopathological profile and list the treatments and follow-ups of 

these patients. This is an observational, descriptive and cross-sectional study, where a 

prevalence survey was carried out through the medical records filed at the Clínica Escola. 

The prevalence found was 1.09%, mostly women aged between 41 and 50 years. The total 

denture was more prevalent than the removable partial denture and the most recommended 

treatment was miconazole oral gel. It was noted that many follow-ups were not made or 

written in the form. In view of this, it is concluded that Prosthetic stomatitis had a low 

prevalence in the population studied, although it is believed that there was underreporting, 

since many forms were not adequately filled out. 
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