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O estudo da prótese parcial removível atende às necessidades da formação em 

Odontologia. Este roteiro orienta e auxilia o discente ao estudo nas aulas teóricas e 

laboratoriais se apresentando como fonte de motivação ao aprendizado. 

Bom estudo! 
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CONCEITOS, TERMINOLOGIA, CLASSIFICAÇÃO DOS ARCOS 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 

Próteses parciais removíveis (PPR) são aparelhos protéticos que têm por 

finalidade substituir, funcional e esteticamente, os dentes naturais ausentes em 

pacientes parcialmente dentados e que podem ser removidos e reposicionados na 

boca, sempre que necessário, sem causar danos na sua estrutura ou dos elementos 

biológicos com os quais diretamente se relacionem (dentes pilares e rebordo 

residual). De Fiori, 1993 

 

 

VIA DE TRANSMISSÃO DA FORÇA MASTIGATÓRIA AO OSSO ALVEOLAR 

Prótese muco-suportada: Prótese Total Removível 

Prótese dento-suportada: Prótese Parcial Fixa 

Prótese dento-suportadas ou dento-muco-suportadas: Prótese Parcial Removível 

Prótese implantossuportada: Próteses Fixas, Próteses Removíveis 

 

 

Classificação das Próteses Parciais Removíveis (PPRs) 

• Próteses parciais removíveis dento-suportadas (transmissão de esforços se 

dá pelas fibras do ligamento periodontal) 

• Próteses parciais removíveis dento-muco-suportadas (transmissão de 

esforços se dá pelas fibras do ligamento periodontal e fibromucosa do 

rebordo residual) 

• Próteses parciais removíveis muco-dento-suportadas (transmissão de 

esforços se dá pelas fibras do ligamento periodontal e fibromucosa do 

rebordo residual) 
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INDICAÇÕES: 

- Amplo espaço protético 

- Necessidade de estabilização bilateral 

- Excessiva perda de tecido ósseo 

- No campo da cirurgia buco maxilo facial 

- Pacientes com alterações físicas e emocionais 

- Aparelhos orientadores de reabilitação oral 

- Considerações econômicas 

Desplats, 1989 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

*Pacientes com problemas motores 

*Debilidade mental 

*Pobre higiene oral  

 

BENEFÍCIOS: 

- Mastigação 

- Estética 

- Fonética 

- Previne movimentos dentários 

- Saúde neuromuscular 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE DESDENTADOS PARCIAIS 

Kennedy em 1927 distribui os desdentados parciais em quatro classes, que 

por sua vez, englobam as subclasses denominadas modificações. 

 CLASSE I: Edentado posterior bilateral 

 CLASSE II: Edentado posterior unilateral 

 CLASSE III: Edentado posterior intercalar 

 CLASSE IV: Edentado anterior intercalar 

 

REGRAS DE APPLEGATE PARA UTILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE 

KENNEDY 

1. A classificação deve ser posterior ao preparo da boca, visto que novas 

extrações poderão alterá-la. 
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2. Quando o terceiro molar estiver ausente, a região desdentada correspondente 

não deve ser considerada. 

3. Se os terceiros molares estão presentes e vão ser utilizados como suportes, 

devem ser considerados. 

4. Quando o segundo molar estiver ausente e não for planejada a reposição 

protética (p.ex:ausência do antagonista), a área correspondente não deve ser 

considerada. 

5. A zona desdentada mais posterior é a que determina a classe. 

6. As regiões desdentadas adicionais indicam-se como modificações dessa 

classe, e são identificadas por um número. 

7. A extensão da zona não influi, mas o fator determinante é o seu número. 

8. A classe IV não aceita modificações. Qualquer espaço protético que possa 

modificá-la passa a ser considerado como a região desdentada principal na 

determinação da classe. 

 
 
 
 
 
 
Bibliografia Básica: 

DE FIORI,  S.R.  Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo; Panamed, 1983. 

 
DESPLAST, E. M.: La Protesis Parcial Removible en la Prática Diária. Barcelona, Ed. Labor S.A. 

 

TODESCAN, R. Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo; Ed. Santos,1996/2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ZANETTI, AL., LAGANÁ, DC. Planejamento: Prótese Parcial Removível. São     Paulo; Sarvier, 1988. 

 

COSTA, M.M. et al. As próteses Parciais Removíveis e as iatrogenias evitáveis. ROBRAC –Revista de 

Odontologia do Brasil Central, v.6, n.21, p.11-13, 1997. 
 

COSTA, M.M. et al. Análise Espectroscópica do conteúdo de monômero residual liberado pelas resinas 

acrílicas termopolimerizáveis. ROBRAC – Revista de Odontologia do Brasil Central, v.8, n.26, p.29-33, 1999. 

 

COSTA, M.M. et al. O uso de dentes naturais em Prótese Parcial Removível. ROBRAC – Revista de 

Odontologia do Brasil Central, v.9, n.28, p.45-47, 2000. 

 

QUAGLIATO, P.S.; COSTA, M.M.; OLIVEIRA, J.E.C. Prótese Removível com grampos estéticos. Nova 

solução estética para as próteses parciais removíveis. RGO – REVISTA GAÚCHA DE ODONTOLOGIA. 

v.48, n.2, p.82-84, 2000.   

 

COSTA, M.M. et. al. Recuperação do espaço protético entre arcos pela osteotomia segmentar posterior da 

maxila – relato de caso. PCL – Revista Brasileira de Prótese Clínica e Laboratorial. v.3, n.13, p.253-261, 2001. 
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COSTA, M.M. et al. Overlays: próteses provisórias orientadoras de reabilitação oral. PCL – Revista 

Brasileira de Prótese Clínica e laboratorial. v.4, n.17, p.8-16, 2002. 

 

COSTA, M.M. et al. Considerações estéticas na construção de uma prótese parcial removível. PCL – 

REVISTA ÍBERO-AMERICANA DE PRÓTESE CLÍNICA E LABORATORIAL. v.6, n.30, p.199-213, 2004. 

 

GOMES, J.B. et al. Candidíase oral: aspectos etiológicos, fisiopatológicos e preventivos em portadores de 

próteses totais. Revisão da literatura. ROBRAC – Revista de Odontologia do Brasil Central, v.12, n.33, p.28-

32, 2003. 
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ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS 

 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 

• Retentores: apoio oclusal, grampos (de retenção e oposição) e corpo 

• Sela 

• Dentes artificiais 

• Conectores (maiores e menores) 

 

Retentores 

São elementos mecânicos responsáveis pelas condições de suporte, retenção 

e estabilidade das próteses em relação aos dentes pilares. 

• Retentores Diretos: São os retentores que se relacionam com dentes 

pilares vizinhos ao espaço protético. Conferem a retenção e suporte 

para a prótese. 

• Retentores Indiretos: São os retentores propostos para os dentes 

pilares situados distante do espaço protético. Estabilizam a PPR, 

contribuindo também como elemento auxiliar de retenção e de suporte 

para essa prótese. 

 

Os retentores extracoronários são constituídos por: 

• Apoio oclusal 

• Grampos de retenção* 

• Grampos de oposição** 

• Corpo 

 

* Grampos de retenção: São responsáveis diretamente pela retenção e 

indiretamente pela estabilização das próteses. Possuem uma parte elástica, 
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responsável pela retenção e localizada abaixo do equador protético. A parte rígida 

se localiza acima do equador protético e confere resistência ao retentor. 

** Grampos de Oposição: São responsáveis pela estabilização do dente pilar 

e da prótese. Sendo rígido, neutralizam as forças impostas pelo grampo de retenção 

durante a inserção e retirada da prótese. 

 

 

RETENTORES COM AÇÃO DE ABRAÇAMENTO 

  - Excelente suporte, retenção, estabilidade e abraçamento adequado 

  - Não há retenção de alimentos entre grampo e fibromucosa 

 

RETENTORES COM AÇÃO DE PONTA 

  - Melhor estética para inferiores 

  - Melhor retenção pela deformação elástica por torção 

 

 

RETENTOR CIRCUNFERENCIAL SIMPLES OU “AKERS” 

BRAÇO RETENTIVO: 

     Ponta ativa 

     Terço médio  

     Terço rígido 

 

BRAÇO DE OPOSIÇÃO: 

     Largo e rígido 

 

Indicação: 

  - Molares e premolares 

 

Contra-indicação: 

  - Dentes anteriores  
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RETENTOR DUPLO GEMINADO 

INDICAÇÕES: 

  * Pré-molares e molares e molares de classe II e III sem modificações (retentor 

indireto) 

  * Classe IV de Kennedy 

 

DESVANTAGENS: 

 Preparo de nichos oclusais duplos com passagem de grampos 

 

 

RETENTOR SEMI-CIRCUNFERENCIAL 

INDICAÇÕES: 

  * Dentes anteriores e pré-molares onde a estética for fator de grande relevância 

 

 

GRAMPO CIRCUNFERENCIAL REVERSO 

INDICAÇÕES: 

  * Molares inclinados em direção ao espaço protético com a retenção adjacente ao 

mesmo 

 

RETENTOR MÉSIO DISTO LINGUAL “MDL” 

INDICAÇÕES: 

  * Dentes anteriores isolados no arco   

  * Onde a estética for fator primordial 

 

RETENTOR MEIO a MEIO 

INDICAÇÕES: 

  * Pré-molares isolados no arco e em posição normal 
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RETENTORES TIPO BARRA  

 

RETENTOR BARRA T 

INDICAÇÕES: 

    - Incisivos, caninos, pré-molares e molares 

    - estética no arco inferior 

    - próteses dento-suportadas e dento-muco-suportadas 

 

FATORES LIMITANTES: 

  * Altura da linha muco-gengival 

  * Profundidade de vestíbulo 

  * Quantidade de gengiva inserida 

  * Interferência de bridas 

  * Inclinação do suporte para lingual 

  * Retenção acentuada 

  * Suporte periodontal reduzido 

 

RETENTOR: MEIO T OU SETE 

INDICAÇÕES: 

  * Retenção localizada na mésio-vestibular ou na disto-vestibular 

  * Estética for relevante 

 

RETENTOR BARRA I 

INDICAÇÕES: 

  * Caninos e pré-molares superiores em próteses dento-suportadas 

  * No sistema API em próteses dento-muco-suportadas 

  * Necessidade de estética 

 

RETENTOR RPI OU API 

A  -  Apoio mesial 

P  -  Placa distal 

I  -  Retentor I vestibular 
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VANTAGENS: 

  * Menor torque sobre o dente principal de suporte das PPREL  

     -liberdade de excursão 

 

CONTRA-INDICAÇÃO: 

  * Impossibilidade de preparo de planos guias de inserção  

 

 

Apoio 

É o elemento do retentor que propõe condições de suporte para a PPR. 

Relaciona-se com a região das cristas marginais da superfície oclusal dos dentes 

pilares. 

O apoio suporta e estabiliza a prótese no sentido ocluso-gengival transferindo 

a força mastigatória, que incide sobre os dentes artificiais, ao longo eixo dos dentes 

pilares. 

Os apoios são localizados sobre regiões preparadas no dente pilar, 

denominadas nichos. 

Elemento do retentor responsável pela transmissão de parte ou totalidade da 

força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais da PPR, aos dentes pilares 

 

TIPOS DE APOIOS: 

OCLUSAL, PALATINO, LINGUAL, INCISAL 

 

FUNÇÕES: 

  * Transmissão da força mastigatória aos dentes pilares 

  * Proteção da papila gengival contra esmagamento 

  * Estabilização da prótese 

 

LOCALIZAÇÃO DOS APOIOS NAS PRÓTESES DENTOSSUPORTADAS: 

  Fossetas e cristas marginais contíguas ao espaço protético 

 

LOCALIZAÇÃO DOS APOIOS NAS PRÓTESES DENTOMUCOSSUPORTADAS 

  Fossetas e cristas marginais distantes do espaço protético 
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Corpo retentor 

Une o apoio oclusal e os grampos entre si. Une o retentor ao conector menor 

 

Nichos 

São cavidades que têm por finalidade alojar os apoios oclusais. 

O nicho deve ter profundidade suficiente para que o apoio oclusal apresente 

espessura e resistência, sem alterar o padrão oclusal desses dentes. 

 

Sela 

Preenche os espaços protéticos, une os dentes artificiais entre si e com a grade 

retentiva da armação metálica, podendo ou não transmitir a força mastigatória ao 

rebordo residual. 

É o elemento da prótese responsável pelo preenchimento do espaço, reabilitando 

estética e funcionalmente os tecidos ósseos e mucosos, servindo como base para 

fixação dos dentes artificiais. 

 

Dentes artificiais 

Substituem estética e funcionalmente os dentes naturais perdidos. 

Diferenciam-se quanto o tamanho, cor, forma, e o material de confecção 

 

Conectores 

São barras rígidas que unem bilateralmente os retentores e a sela entre si. 

• Conectores maiores: une através dos conectores menores, os 

retentores e a sela bilateralmente. 

• Conectores menores: unem o retentor à sela e/ou conector maior. 

 

 

CONECTOR MAIOR “MAXILA” 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

- Rigidez 

- Achatado 

- Bordas arredondadas 
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- Justaposição 

- Distância de 5 a 6 mm da margem gengival 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA SIMPLES 

INDICAÇÕES: 

- Classe III com espaços protéticos pouco extensos 

- Dentes pilares bem implantados com rebordo pouco reabsorvido 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA DUPLA 

INDICAÇÕES: 

- Classe I e II com pilares bem implantados e rebordo pouco reabsorvido 

-Classe III e IV com espaços protéticos amplos 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA DUPLA 

INDICAÇÕES: 

- Classe I e II com pilares bem implantados e rebordo pouco reabsorvido 

-Classe III e IV com espaços protéticos amplos. 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA DUPLA 

INDICAÇÕES: 

-Classe III e IV com espaços protéticos amplos 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA EM U OU FERRADURA 

INDICAÇÕES: 

-Classe IV de kennedy 

-Classe III com modificação anterior 

-Classe I, II e III na presença de tórus 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA EM U OU FERRADURA 

INDICAÇÕES: 

-Classe III com modificação anterior 
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CONECTOR MAIOR - PLACA TOTAL 

INDICAÇÕES: 

-Classe I de Kennedy com poucos dentes remanescentes, pobremente implantados 

ou não 

CONTRA-INDICAÇÃO: 

-Presença de tórus 

 

 

 

 

CONECTORES MAIORES MANDIBULARES 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

    -Rigidez  

    -Bordas arredondadas 

    -Alívio - 1 mm da mucosa 

    -Distância de 3-4 mm da margem gengival 

 

CONECTOR MAIOR MANDIBULAR  

INDICAÇÃO: 

-Todas as classes de Kennedy 

 

CONECTOR MAIOR - BARRA LINGUAL DUPLA 

* Barra lingual mais grampo contínuo de Kennedy 

 

INDICAÇÕES: 

-Classe I de Kennedy com poucos dentes remanescentes 

-Necessidade de estabilização contra movimentação para anterior 

 

CONECTOR MAIOR - PLACA LINGUAL 

INDICAÇÕES: 

-Espaço insuficiente entre as inserções musculares do assoalho de boca e a gengiva 

marginal 

-Presença de tórus mandibular 
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CONECTOR MAIOR - PLACA LINGUAL 

DESVANTAGENS: 

-Contato com a superfície dental 

-Favorece o desenvolvimento de cárie 

-Forças laterais sobre os dentes anteriores 

 

CONECTOR MENOR 

1. Une o retentor às malhas da sela e/ou ao conector maior 

2.  Guia a prótese contra planos guias proximais 

3.  Serve como via de transmissão das cargas oclusais 

4.  Estabilização dos dentes remanescentes 

Bibliografia Básica: 

DE FIORI,  S.R.  Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo; Panamed, 1983. 

 

DESPLAST, E. M.: La Protesis Parcial Removible en la Prática Diária. Barcelona, Ed. Labor S.A. 

 

TODESCAN, R. Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo; Ed. Santos,1996/2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

ZANETTI, AL., LAGANÁ, DC. Planejamento: Prótese Parcial Removível. São     Paulo; Sarvier, 1988. 

 

COSTA, M.M. et al. As próteses Parciais Removíveis e as iatrogenias evitáveis. ROBRAC –Revista de 

Odontologia do Brasil Central, v.6, n.21, p.11-13, 1997. 

 

COSTA, M.M. et al. Análise Espectroscópica do conteúdo de monômero residual liberado pelas resinas 

acrílicas termopolimerizáveis. ROBRAC – Revista de Odontologia do Brasil Central, v.8, n.26, p.29-33, 1999. 

 

COSTA, M.M. et al. O uso de dentes naturais em Prótese Parcial Removível. ROBRAC – Revista de 

Odontologia do Brasil Central, v.9, n.28, p.45-47, 2000. 
 

QUAGLIATO, P.S.; COSTA, M.M.; OLIVEIRA, J.E.C. Prótese Removível com grampos estéticos. Nova 

solução estética para as próteses parciais removíveis. RGO – REVISTA GAÚCHA DE ODONTOLOGIA. 

v.48, n.2, p.82-84, 2000.   

 

COSTA, M.M. et. al. Recuperação do espaço protético entre arcos pela osteotomia segmentar posterior da 

maxila – relato de caso. PCL – Revista Brasileira de Prótese Clínica e Laboratorial. v.3, n.13, p.253-261, 2001. 

 

COSTA, M.M. et al. Overlays: próteses provisórias orientadoras de reabilitação oral. PCL – Revista 

Brasileira de Prótese Clínica e laboratorial. v.4, n.17, p.8-16, 2002. 

 

COSTA, M.M. et al. Considerações estéticas na construção de uma prótese parcial removível. PCL – 
REVISTA ÍBERO-AMERICANA DE PRÓTESE CLÍNICA E LABORATORIAL. v.6, n.30, p.199-213, 2004. 

 

GOMES, J.B. et al. Candidíase oral: aspectos etiológicos, fisiopatológicos e preventivos em portadores de 

próteses totais. Revisão da literatura. ROBRAC – Revista de Odontologia do Brasil Central, v.12, n.33, p.28-

32, 2003. 
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EXAME CLÍNICO EM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 

Sequência clínica e laboratorial em PPR 

 

1-   Exame clínico 

2-   Moldagem para obtenção do modelo de estudo 

3-   Delineamento dos modelos de estudo 

4-   Planejamento e plano de tratamento 

5-   Preparo específico da boca 

6-   Moldagem para obtenção do modelo de trabalho 

7-   Sequência laboratorial para construção da armação metálica 

8-   Prova da armação metálica e relacionamento inter-maxilar 

9-   Seleção e montagem dos dentes artificiais 

9-   Prova da seleção e montagem dos dentes artificiais 

10- Moldagem funcional – PPR de extremidade livre 

11- Processamento da base acrílica 

11- Instalação e ajuste das próteses 

12- Controle posterior  

 

EXAME EXTRA- ORAL  

- Forma e simetria facial 

- Abertura e fechamento bucal 

- Músculos da mastigação  

- ATM 

 

EXAME INTRA-ORAL 

- Padrão dos tecidos moles e duros  

- Padrão de higiene oral 
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- Dentes: qualidade, quantidade e distribuição 

 

AVALIAÇÃO PERIODONTAL 

- Grau de mobilidade 

- Quantidade de suporte 

- Exposição de furcas 

- Condições de higiene oral 

 

Exame radiográfico dos Dentes Pilares 

Quantidade 

Qualidade 

Distribuição 

 

Distruibuição dos dentes pilares no arco 

Puntiforme 

Linear 

Superficial 

 

 

 

REBORDO RESIDUAL: 

Fibromucosa de revestimento e remanescente do processo alveolar 

 

Compressibilidade da fibromucosa 

Rebordo duro - prognóstico bom 

Rebodo compressível - prognóstico bom/razoável 

Rebordo flácido - prognóstico ruim 

 

Análise mésio distal 

   - Paralelo: Plano oclusal dos dentes artificiais paralelo à crista do rebordo – 

prognóstico bom 

   - Ascendente distal 

   - Ascendente mesial 

   - Côncavo 
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Análise vestíbulo-lingual 

- Rebordo normal 

- Rebordo alto 

- Rebordo baixo 

- Rebordo em lâmina de faca 

- Rebordo estrangulado 

 

 

 

EXAME DA OCLUSÃO: 

-Qualidade dos contatos 

-Plano oclusal 

-Estabilidade oclusal 

-Dimensão vertical de oclusão 

-Guia anterior 

-Relação cêntrica 

 
 
Bibliografia Básica: 
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MOLDAGEM DE ESTUDO 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 

Moldagem de Estudo: Alginato 

Moldagem de Trabalho: Alginato ou elastômeros 

Moldagem Funcional: Pasta de ZOE ou elastômeros 

 

Moldagem de Estudo em PPR 

* Realizada com moldeira de estoque e com alginato 

Objetivo: moldar as estruturas anatômicas de interesse protético, tais como: dentes, 

rebordo alveolar, inserções musculares e alterações morfológicas que possam 

influenciar no planejamento das PPRs. 

 

Seleção da moldeira de estoque (para alginato) 

  espaço interno de 3 a 4 mm 

  maxila - atingir o sulco hamular 

  mandíbula - atingir o trígono retromolar 

 Avaliar a distância entre a moldeira e as estruturas a serem moldadas: não 

deve ser superior a 4 mm 

 

Seqüência de moldagem: 

 individualização da moldeira 

Cera utilidade: na borda da moldeira e internamente, quando necessário. A retenção 

interna da moldeira deve ficar sem cera* 

 Levar à boca para aproximar a cera da estrutura a ser moldada 

*se a moldeira for perfurada não há necessidade 

 

Moldagem com alginato 

  seguir as recomendações do fabricante 
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  utilizar água mais fria 

  aglutinar todo o pó 

  preencher a moldeira 

  levar à boca 

 

Características de um bom molde: 

 -lisura superficial 

 -ausência de bolhas  

 -bordas arredondadas 

 -cópia de todas as estruturas de interesse protético 

 

Molde 

 remoção sem báscula 

 lavar em água corrente 

 análise 

 descontaminação 

 confeccionar o modelo rapidamente 

 separar o modelo após 45 min 

 

Modelo de estudo ou anatômico 

• Cópia de dentes e rebordo alveolar 

• Cópia do fundo de vestíbulo 

 

 

Falhas na moldagem 
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v.48, n.2, p.82-84, 2000.   

 

COSTA, M.M. et. al. Recuperação do espaço protético entre arcos pela osteotomia segmentar posterior da 

maxila – relato de caso. PCL – Revista Brasileira de Prótese Clínica e Laboratorial. v.3, n.13, p.253-261, 2001. 

 

COSTA, M.M. et al. Overlays: próteses provisórias orientadoras de reabilitação oral. PCL – Revista 

Brasileira de Prótese Clínica e laboratorial. v.4, n.17, p.8-16, 2002. 

 

COSTA, M.M. et al. Considerações estéticas na construção de uma prótese parcial removível. PCL – 
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DELINEAMENTO EM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 

 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 

O delineamento é um passo essencial no diagnóstico, planejamento e execução das 

próteses parciais removíveis. 

 

A mesa analisadora permite movimentos ântero-posterior e látero-lateral. 

 

Objetivos: 

1- determinar a trajetória de inserção mais aceitável que eliminará ou reduzirá a um 

mínimo possível as interferências na colocação e remoção da PPR 

2- identificar as superfícies proximais dos dentes pilares que podem ser tornadas 

paralelas, com a finalidade de agir como planos guia de inserção 

3- localizar e medir áreas retentivas dos dentes pilares 

4- permitir um mapeamento apurado das preparações bucais 

5- demarcar equadores protéticos 

 

Trajetória de Inserção: 

   É a direção segundo a qual a prótese se move de um ponto inicial, entre suas 

partes rígidas e os dentes pilares, até uma posição terminal de repouso com os 

apoios assentados e a base da prótese parcial removível em contato com os tecidos.  

 

Direção de inserção  -  fatores determinantes 

1- Possibilitar a execução de planos guia em todos os pilares 

2- Possibilitar a obtenção de área retentivas equivalentes 

3- Possibilitar a localização dos grampos em áreas que favoreçam a estética 

4- Evitar regiões retentivas, ósseas ou mucosas que dificultem ou impeçam a 

inserção da prótese  
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Direção de inserção – Técnica de obtenção 

1- Técnica de Roach ou dos 3 pontos 

2- Técnica de Roth ou da bissetriz 

3- Técnica da conveniência 

 

1- Técnica de Roach ou dos 3 pontos: 

    * posicionar o modelo com plano oclusal paralelo à plataforma do delineador 

    * selecionar 3 pontos: 2 posteriores e 1 anterior, sendo que os posteriores devem 

se localizar nas fossas mesiais molares e o anterior na incisal entre os incisivos, 

para o arco inferior, e à 2 mm abaixo da incisal para o superior 

    * fazer os três pontos coincidirem na mesma altura, utilizando a haste móvel do 

delineador 

    * posicionar o grafite e demarcar o equador protético   

 

Direção de inserção – Registro 

O registro da direção de inserção tem por finalidade possibilitar o reposicionamento 

do modelo no delineador de maneira rápida e sempre com a mesma orientação 

direcional. 

 
Bibliografia Básica: 
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PREPARO DE BOCA EM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 
Geral : 

  Manobras Prévias ou intervenções preliminares 

 

Específico: 

  Nichos; planos guias de inserção e modificações dentais 

 

Preparo de boca geral: 

• Tratamento periodontal 

• Tratamento endodôntico 

• Dentística 

• Intervenções cirúrgicas  

  - avulsões 

  - intervenções em tecidos duros 

  - intervenções em tecidos moles 

 

• Preparo biostático dos dentes 

  - nivelamento do plano oclusal 

 

• Tratamento ortodôntico: dentes inclinados, girados, etc.  

 

Preparo de boca específico: 

• Nichos  

• Planos guias de inserção 

• Modificações dentais  
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Nichos 

São áreas preparadas nas superfícies funcionais dos dentes pilares com finalidade 

de alojar os apoios. 

 

Funções dos nichos: 

• Alojar os apoios 

• Orientar a força mastigatória 

• Fornecer condições de suporte e estabilidade 

 

Tipos de nichos: 

Oclusais  

• Esmalte  

• Amálgama 

• Resina composta  

• Coroas parciais ou totais  

 

Palatinos e linguais 

• Amálgama  

• Resina composta  

• coroas 

 

Incisais 

• Esmalte  

• Coroas  

 

Nichos oclusais 

Características gerais: 

• Forma triangular  

• Paredes laterais expulsivas  

• Ângulos internos arredondados 

• Inclinação para o centro do dente  

 

NICHO OCLUSAL EM ESMALTE 

• Forma  
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• Profundidade  

• Largura 

• Limitação 

 

1º PASSO: 

•  Selecionar broca 1014 

•  Definir área de penetração 

•  Penetrar ½ broca.  

Entrar metade da broca (0,7mm). Esta será a profundidade guia e máxima do nicho. 

 

2º PASSO: 

•  Selecionar broca 2130 

•  Seguir área e penetração anterior. 

•  Dar forma triangular ao nicho 

  

CARACTERÍSTICAS: 

1. Forma triangular  

2. Paredes laterais expulsivas.  

3. Ângulos internos arredondados. 

4. Inclinação para o centro do dente. 

5. Profundidade de 0,7mm 

6. Largura 1/3 V-L  

 

NICHO OCLUSAL EM AMÁLGAMA 

* Indicação 

* Forma  

* Profundidade 

* Largura 

 

 

1º PASSO: 

•  Selecionar broca        1014. 

•  Definir área de penetração 

•  Penetrar 1 broca.  
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Entrar c/ a broca inteira (1,4mm). Esta será a profundidade guia do nicho 

 

2º PASSO: 

•  Selecionar broca        2130. 

•  Seguir área e penetração anterior. 

•  Dar forma triangular ao nicho. 

  

CARACTERÍSTICAS: 

1. Forma triangular  

2. Paredes laterais expulsivas.  

3. Ângulos internos arredondados. 

4. Inclinação para o centro do dente. 

5. Profundidade de 1,4mm 

6. Largura ¼ V-L 

Mínimo de 0,5mm de amálgama nas paredes circundantes 

  

 

NICHO OCLUSAL GEMINADO EM ESMALTE: 

1º PASSO: 

•  Selecionar broca 1014 

•  Definir área de penetração 

•  Penetrar ½ broca. 

Entrar metade da broca (0,7mm). Esta será a profundidade guia e máxima do nicho 

  

2º PASSO: 

•  Selecionar broca 2130 

•  Seguir área e penetração anterior. 

•  Dar forma triangular ao nicho 

  

3º PASSO: 

•  Promover passagem de grampo 

Movimento V-L da broca 2130 para promover a passagem do grampo 

  

FORMA FINAL/ CARACTERÍSTICAS: 
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1. Forma triangular  

2. Paredes laterais expulsivas.  

3. Ângulos internos arredondados. 

4. Inclinação para o centro do dente. 

5. Profundidade de 0,7mm 

6. Largura 1/3 V-L  

7. Passagem de grampo 

 

NICHO OCLUSAL GEMINADO EM AMÁLGAMA: 

1º PASSO: 

•  Selecionar broca 1014 

•  Definir área de penetração 

•  Penetrar 1 broca.  

Entrar c/ a broca inteira (1,4mm). Esta será a profundidade guia do nicho 

 

2º PASSO: 

•  Selecionar broca        2130. 

•  Seguir área e penetração anterior. 

•  Dar forma triangular ao nicho.  

 

3º PASSO: 

•  Promover passagem de grampo  

Movimento V-L da broca 2130 para promover a passagem do grampo 

 

FORMA FINAL/ CARACTERÍSTICAS: 

1. Forma triangular  

2. Paredes laterais expulsivas.  

3. Ângulos internos arredondados. 

4. Inclinação para o centro do dente. 

5. Profundidade de 1,4mm 

6. Largura 1/4 V-L  

7. Passagem de grampo 
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NICHOS OCLUSAIS EM COROAS E BLOCOS METÁLICOS 

 

*Indicações 

*Forma 

*Largura 

*Profundidade 

*Fase de confecção 

 

 

NICHOS PALATINOS EM “AMÁLGAMA”  

 

* Características do preparo 

  - forma 

  - profundidade 

  - escultura 

  - localização 

 

1º PASSO: 

•  Selecionar broca 1090 

•  Definir área de penetração (ao redor do cíngulo) 

•  Penetrar – de ½ broca.(1,5mm)  

Caixa c/ 1,5mm de profundidade 

 

2º PASSO: 

•  Definir uma caixa no formato de boca triste 

•  Selecionar broca 1090 p/ desgaste paralelo 

 

3º PASSO: 

•  Restaurar o dente c/ amálgama e definir formato do nicho na própria 

escultura 

 

NICHOS PALATINOS OU LINGUAIS EM “RESINA COMPOSTA” 

• Forma  

•  Contorno 
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•  Técnica  

•  Limitações  

 

1º PASSO: 

• Definir área P/ colocar a resina 

• Profilaxia. 

 

2º PASSO: 

• Usar sistema adesivo c/ isolamento absoluto 

• Ácido 15´. 

• Lavar 15´. 

• Aplicação 2 camadas adesivo, 20´cada. 

• Polimerização por 20´. 

 

3º PASSO: 

• Incrementos de resina. 

Adicionar incrementos de resina acompanhando anatomia do dente 

A cada incremento polimerizar por 40´. 

Término da restauração em linha zero 

 

Planos Guia de Inserção  

São áreas planas preparadas nas superfícies axiais dos dentes pilares, paralelas 

entre si e paralelas à direção de inserção da prótese. 

 

Funções dos planos guias 

• Ativação elástica do grampo de retenção 

•  Melhora a estética 

•  Reduz áreas de retenção e impacção alimentar 

•  Facilita a inserção e retirada da prótese 

•  Estabiliza o dente pilar 

•  Preserva a saúde periodontal 

 

Localização dos planos guias  

• Faces proximais adjacentes à área edêntula  
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•  Superfícies linguais dos dentes inferiores 

 

Características dos planos guias  

• Superfícies paralelas entre si 

•  Planas no sentido ocluso-gengival  

•  Acompanha o contorno MD do dente 

•  Paralelas à direção de inserção  

 

Planos guias - preparos 

• Coroas naturais  

•  Coroas artificiais 

 

 

Modificações dentárias 

 Falta de retenção 

 Excesso de retenção 
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MOLDAGEM PARA TRABALHO EM PRÓTESE REMOVÍVEL 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
Objetivo: Reproduzir a anatomia dos dentes e rebordo residual, bem como as áreas 

preparadas nos dentes pilares para receberem os retentores das PPRs. 

 

Moldagem para trabalho em prótese removível parcial  

 Prótese dento-suportada 

- Moldeira de estoque com Alginato ou silicona pesada + leve 

- Moldeira individual com Material elastomérico 

 

 Prótese dento-mucoso-suportada 

- Moldeira de estoque com Alginato ou Silicona pesada + leve  

- Moldeira individual com 

 Pasta zincoenólica ou godiva de baixa fusão 

 Material elastomérico 

 

Moldagem com alginato: 

*Levar alginato aos dentes (nichos) e áreas retentivas 

Avaliação do molde 

 

Preparo do molde 

 remoção do excesso de material e saliva 

 descontaminação com hipoclorito de sódio a 0,5% 

 preenchimento de pequenas bolhas com cera fundida (em áreas não nobres) 

 preenchimento do espaço da língua no molde inferior 

 

 

Moldagem para trabalho em prótese removível parcial (Classes I e II)  

1. Com moldeira de estoque (metálica)  
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 Alginato: Precisará de mais uma moldagem - moldar rebordo 

(moldagem funcional) 

 Siliconas: delimitar área basal (chapeável) 

2. Com moldeira individual (resina acrílica)  

 material elástomérico 

 

Moldagem de trabalho com “polieter ou mercaptana” 

 Técnica da moldeira individual 

     Apenas um modelo para confecção da armação metálica e para a prensagem 

 delimitar área basal no modelo de estudo e confeccionar a moldeira 

individual 

 moldagem do vedamento periférico com pasta zinco eugenólica  

 ajuste das áreas de sub e sobre-extensão 

 aplicação de adesivo  

 normalmente, usa-se mercaptana ou poliéter para moldagem do arco 

dental 

 

Moldeira individual 

Técnica: 

•  Delimitar área basal no modelo de estudo 

•  Alívio do modelo com cera 7 

•  Verter resina acrílica autopolimerizável 

•  Recorte dos excessos – 2 a 3mm na borda 

• 1a etapa: moldagem do vedamento periférico 

   - definição da extensão máxima da área basal: usa-se pasta à base de óxido de 

zinco e eugenol 

 Avaliação da moldagem do vedamento periférico: 

 Sobre-extensão 

 Sub-extensão 

 Aplicar adesivo em toda a moldeira e ± 3 mm externamente 

 Descontaminação do molde 

 Preparo do molde 
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SEQUÊNCIA LABORATORIAL PARA OBTENÇÃO DA ARMAÇÃO METÁLICA DA 

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 

 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 

 

Armação metálica - Fases laboratoriais 

1- Verificação dos modelos              

2- Delineamento                                 

3- Preparo dos modelos – alívios       

4- Duplicação dos modelos               

5- Obtenção do modelo refratário     

6- Tratamento do refratário              

7- Enceramento da armação 

8- Aprovação do enceramento 

9- Inclusão do enceramento 

10- Fundição 

11- Densinclusão 

12- Acabamento e polimento 

 

1- Análise da qualidade dos modelos após a presa do gesso 

 

2- Delineamento 

Fases laboratoriais 

 análise do modelo de trabalho no delineador 

 desenho dos componentes da armação 

 

3- Preparo do modelo  -  (alívios em cera) 

 para obter o alívio necessário da armação em relação aos tecidos 

moles, quando necessário 

 para facilitar a duplicação do modelo 

Áreas aliviadas: 

• Ameias 

• Ângulos cervicais dos pilares 

• Interferências de rebordo  

• Conectores maiores inferiores 
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Áreas que não devem ser aliviadas 

 

Fases Laboratoriais: 

4- Duplicação dos modelos 

 obter um modelo resistente a altas temperatura de fusão do metal sem 

sofrer alteração de estrutura e forma 

 hidratação por 30 min a 50oC 

 hidrocolóide reversível em banho maria atingir o estado “líquido”, por 

volta de 100oC 

 quando atingir 50oC - preencher a mufla lentamente 

 resfriar em água durante 40 min 

 

5- Obtenção do modelo refratário 

 vazar o molde (fosfatados) 

 modelo em forno a 240oC por 40 min 

 

Tratamento da superfície do modelo refratário 

 cera de abelha 

 líquido endurecedor frio 

 esperar o modelo resfriar até aproximadamente 40oC 

 imersão do modelo  

 retorno do modelo ao forno a 240oC durante 5 min 

 

6- Tratamento do refratário 

 enceramento da armação 

 transferir o desenho para o modelo refratário 

 ceroplastia 

  verificação e aprovação do enceramento pelo profissional 

 

7- Enceramento da armação 

 

8- Aprovação do enceramento 

 inclusão do enceramento no cilindro de fundição 
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 canais de alimentação 

 cilindro de papelão 

 revestimento para inclusão - 40 min 

  fundição 

 eliminação da cera: 250oC por 1 h e mais 250oC até 1050oC durante 

1h30min 

 fundir e injetar liga de Cobalto-Cromo 

 resfriar o cilindro até 430oC em aprox 2h 

  desinclusão 

 

9- Inclusão do enceramento 

 

10- Fundição 

 

11- Desinclusão 

 acabamento e polimento 

 jato de óxido de alumínio de 100 a 125 micras, a 80 lb 

 secção dos condutos de alimentação 

 pedras, pontas montadas, borrachas, feltros 

 

12- Acabamento e polimento 

 
 
Bibliografia Básica: 
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AJUSTE DA ARMAÇÃO METÁLICA 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 

1- Prova e ajuste no modelo: 

*Analisar a fundição 

  - polimento 

  - ausência de bolhas  

  - espessura e uniformidade 

  - rigidez 

 

*Adaptação no modelo 

  - verificar áreas abrasionadas no modelo 

  - conferir a trajetória de inserção 

  - ajuste da interferências  – evidenciador  

 

2- Prova e ajuste na boca: 

 

* Assentamento suave seguindo a direção de inserção 

 

* Detectar as interferências – evidenciador 

 

* Ajustar as interferências 

 

* Checar a adaptação 

  - Apoios adaptados nos nichos 

  - Retenção balanceada e não exagerada 

  - Verificar as áreas de alívios 

  - Distância dos conectores em relação aos tecidos e adaptação dos mesmos 
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 Ajuste oclusal 

 

Áreas mais comuns de ocorrerem interferências: 

• Conectores menores  

•  Placas proximais 

•  Braço de reciprocidade 

•  Início do braço de retenção 

 

 

Características ideais dos meios evidenciadores: 

  - fácil aplicação 

  - camada fina na armação 

  - ser higiênico 

  - bom contraste 

  - baixo custo 

 

Tipos de evidenciadores: 

Carbono diluído em solvente – Super filme Kota 

Dióxido de titânio com solvente - Líquido corretivo 

Evidenciador spray – occlude-pascal 

Silicones em forma de pasta – fit checker GC Dental Ind. Co 

Pastas – zinco eugenólica    

 
Bibliografia Básica: 
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RELAÇÕES MAXILO-MANDIBULARES EM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 

Profa. Juliana Bisinotto Gomes Lima 

Prof. Vanderlei Luiz Gomes 

Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
“A harmonia oclusal entre uma Prótese Parcial Removível e as estruturas 

naturais dentais remanescentes é o principal fator na preservação da saúde das 

estruturas circundantes”  

HENDERSON, D. ; STEFFEL, L. Prótese Parcial Removível de Mc Cracken. 

Artes Médicas, 50 edição, 1979   

 

Oclusão satisfatória – requisitos: 

 *Análise da oclusão existente 

 *Correção das desarmonias oclusais existentes 

 *Registro da relação cêntrica 

 *Registro das relações funcionais excêntricas 

 *Correção das discrepâncias oclusais criadas  

   durante a confecção da prótese 

 

Métodos para estabelecimento das Relações Oclusais: 

1- Aposição direta dos modelos 

2- Registro interoclusais para próteses dento-suportadas 

3- Registros interoclusais para próteses dento-muco-suportadas  

 

Registros interoclusais para próteses Dento-muco-suportadas: 

1- confecção da base de registro 

2- confecção do plano de cera  

3- registro intermaxilar 

4- refinamento do registro 
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Base de registro 

Passos: 

 1- delimitação da área basal 

 2- alívio das áreas retentivas  

 3- isolamento do modelo 

 4- alívio da grade da armação  

 5- aplicação da resina a.a.q. 

Seleção e montagem dos   

Dentes artificiais 

 

MOLDAGEM FUNCIONAL DE EXTREMIDADES LIVRES 

   Sistema de suporte - tecidos distintos: dente e fibromucosa 

–  dente - fibras do ligamento periodontal  com resiliência de 0,1 mm 

–  fibromucosa - resiliência: 0,2 a 2,0 mm 

 

Comportamento do sistema de suporte de PPR 

 pressão sobre os dentes deslocamento de 0,1 mm 

 pressão da sela sobre a mucosa deslocamento de 0,4 a 2,0 mm 

(diferença de 4 a 20 vezes) 

     Bem-Ur et al. Quint Dent Technol, v.7, n.1, p.15-18, 1983. 

 

Moldagem funcional das áreas de extremidade livres com pasta zinco eugenólica. 

Paciente deve ficar de boca fechada para manter a DVO e o ponto de fechamento 

de boca. 

 
Bibliografia Básica: 
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INSTALAÇÃO, AJUSTE E CONTROLE POSTERIOR EM PRÓTESE PARCIAL 
REMOVÍVEL 
 

Prof. Marcio Magno Costa 

Prof. João Henrique Ferreira Lima 
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Prof. João Édson Carmo de Oliveira 

 
 

Instalação e ajuste das PPRs  

*Análise cuidadosa do aparelho 

  - bolhas positivas  

  - irregularidades 

  - parte externa da resina polida 

 

*Inserir vagarosamente  

  - detectar interferências 

  - Ajustar interferências 

 

*Ajustar a oclusão 

  - Ajuste cêntrico e excêntrico: 

*Ajuste dos contatos mais grosseiros 

*Refinamento no controle posterior 

 

Orientações pós-instalação 

*Mastigação de alimentos mais macios 

*Higienização dos dentes e das próteses 

  - água e sabão neutro 

  - escova dental e pasta dental 

*Uso noturno? 

 

Assistência posterior 

  - retorno 24 horas após a instalação 

  - ajuste da base e oclusão  
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Controle pós-Instalação 

*retorno ao consultório 24 horas após a instalação 

*detectar as áreas de trauma 

*ajustar áreas de sobre-extensão de base  

*ajustar oclusão 

 

Correção das áreas de Sobre-extensão e compressão 

 

Principais Reclamações após Instalação 

*Dor dentária com a prótese em função 

  - Excesso de retenção 

  - Contato excessivo 

  - Falta de liberdade excursiva 

  - Falta de adaptação de base 

 

*Dor na extremidade livre 

  - Base mal adaptada 

  - Excesso de carga oclusal 

  - Sobre-extensão de base  

 

* Deslocamento da prótese durante a função 

   - Falta de retenção direta efetiva 

   - Ausência de retenção indireta ou retentor indireto mal posicionado 

 

Manutenção das Próteses Parciais 

Toda prótese deve seguir um rígido protocolo, desde seu planejamento até a fase de 

manutenção ou controle posterior à sua instalação.  

Tal manutenção envolve responsabilidades Inerentes aos pacientes e profissionais 

envolvidos na reabilitação 

TELLES, D. 2003 

Responsabilidades inerentes ao paciente 

• Higiene bucal 

 - higiene da prótese: mecânica - escovação  

                                   química - Soluções apropriadas 
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  - higiene da boca: mecânica - escovação  

                                química - soluções apropriadas 

 

Responsabilidades inerentes ao profissional 

Consultas de retorno  

Consertos e modificações necessárias para a manutenção das próteses Parciais 

removíveis 

  - próteses fraturadas  

  - dentes soltos ou quebrados 

  - alteração da dimensão vertical de oclusão 

  - reembasamentos  

Telles, D., 2003 
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