
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (PPR)
Introdução e Planejamento (parte 1)



Aparelho dentossuportado ou dentomucossuportado destinado a substituir, em um ou 
ambos os maxilares, um ou mais dentes ausentes, podendo ser removido da boca com 

relativa facilidade.
Todescan, 1996 / 2003



Partes Constituintes 

Conector Maior 

Conector Menor 

Malha ou Sela

Grampos

Dentes Artificiais

Base de resina



CLASSIFICAÇÃO



DENTOSSUPORTADA DENTOMUCOSSUPORTADA



F F

RETENTOR DIRETO (RD): Dentes pilar adjacente ao espaço protético.



RETENTOR INDIRETO (RI): Dentes pilar a distância do espaço protético.

RD

RD
RI



DENTOMUCOSSUPORTADA

F FFF



DENTOMUCOSSUPORTADA

F FFF

100µm
2 mm



Indicações

 Espaços edentados sem pilar posterior (extremidade  livre) 

 Espaços edentados extensos 

 Perda excessiva de suporte ósseo (estética  prejudicada) 

 Dentes suportes com sustentação periodontal reduzida 

 Como aparelhos temporários (protocolo de prótese conjugada)



Outras Indicações
 Prótese imediata 

 Protetor de implante 

 Fator de  ordem econômica 

 Pequenas movimentações ortodônticas 

 Estado físico e emocional do paciente  (sessões prolongadas) 

 Auxiliares nas contenções de fraturas maxilares 

 Prótese Bucomaxilofacial 



contra-indicações
 Problemas  motores 

 Debilidade mental 

 Pobre  higiene  bucal

 Quando um prótese fixa pode ser construída com sucesso



CLASSIFICAÇÃO



Classificação de Kennedy
Proposta em 1925, Dr. Edward 

Kennedy
1. Auxiliar na discussão do caso. 

2. Permitir facilmente a visualização do caso. 

3. Auxiliar no desenho da PPR. 

4. Aspecto anatomo-topográfico. 

5. Tipo de prótese 



Classificação de Kennedy
Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV



Classe I
Áreas desdentadas bilaterais, situadas posteriormente aos dentes naturais 

remanescentes.
Desdentados posterior bilateral.

Extremidade livre – não tem suporte posterior



Área desdentada unilateral situada posteriormente aos dentes naturais 
remanescentes.

Classe II
Desdentado posterior unilateral

Com uma extremidade livre



Área desdentada com dentes naturais localizados anterior e posterior a ela.
Classe III

Desdentado lateral com suporte posterior



Área desdentada bilateral, cruzando a linha mediana, localizado 
anteriormente aos dentes naturais remanescentes.

Classe IV
Desdentado Anterior



Regras de Applegate
1)  Classificar somente após ao preparo da boca (ex: exodontias). 

2)  3° Molar ausente que não for substituído, não incluí-lo na classificação. 

3)  3° Molar presente que será suporte, incluí-lo na classificação. 

4)  2° Molar que não for substituído, não considerá-lo. 

5)  Segmentos desdentados posteriores determinam a classificação. 

6)  Áreas desdentadas secundárias aquelas que determinam a classificação são 
denominadas de modificações (subdivisões ou subclassificações). 

7)  Não se considera o tamanho da extensão mas o número de modificações. 

8)  Não há modificações na Classe IV. 




