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Este projeto teve como finalidade conduzir uma revisão sistemática com metanálise (modelo 
Cochrane; PRISMA e PROSPERO: CRD42021246071) a fim de estudar os dados clínicos de 
diferentes estudos que avaliaram o desempenho de próteses totais imediatas em pacientes 
submetidos a este tipo de reabilitação oral.  As bases de dados PubMed/Medline, Cochrane 
Collaboration, Web of Science e SciELO foram consultadas utilizando unitermos 
relacionados:  `` Immediate Complete Denture ``; `` immediate denture ``; `` immediate total 
mouth Rehabilitation``. Os dados coletados foram tabulados e organizados qualitativamente e 
quantitativamente utilizando o software:  Comprehensive Meta-Analysis. O nível de 
significância considerado foi de p<0.05. Um total de 14 estudos clínicos foram incluídos nesta 
revisão sistemática, uma taxa de satisfação dos pacientes em relação ao tratamento proposto 
foi de 82,6% (95IC% 67,4-91,5), o qual foi considerada equiparável com outros tipos de 
próteses realizadas (overdentures e prótese total convencional). Em relação a necessidade de 
reembasamento das PTIs, um tempo médio de reembasamento até 5,2 meses (95%IC: 3,7-7,0) 
foi observado nos estudos avaliados, porém, existiu divergências nas indicações. As principais 
conclusões indicaram que há necessidade de adequado protocolo clínico para confecção das 
PTIs, envolvendo cirurgias minimamente invasivas e acompanhamento dos pacientes, a fim 
de se reduzir o desconforto e promover manutenção dos aspectos de dimensão vertical, 
oclusão bilateralmente balanceada e satisfação do paciente em relação ao tratamento.   
Palavras-Chave: Prótese total imediata. Revisão sistemática. Revestimento de prótese 
dentária. 
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