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Prótese Parcial Removível (PPR)
0 que é Prótese Parcial Removível (PPR)?
É um aparelho protético que substitui os dentes naturais, perdidos em arcadas nas quais ainda permanecem
alguns dentes naturais, portanto, com perda parcial de dentes. E chamada de removível porque pode ser
retirada pelo portador no momento que este desejar.
Pode-se, em todas as situações, optar entre PPR e Prótese Parcial Fixa (PPF)?
Não. Existem situações ideais para cada tipo de aparelho. De um modo geral, as PPRs são indicadas para
casos de perda de um número grande de dentes e, principalmente, quando ausentes os últimos dentes
(dentes posteriores).
Qual a mais cara?
A Prótese Parcial Fixa é, quase sempre, mais cara. Isso não quer dizer que, por ser mais barata, a PPR não
mereça a mesma atenção e os mesmos cuidados na sua execução.
Como este aparelho se fixa na boca?
Através de grampos "semiflexíveis" metálicos apoiados em dentes naturais (dentes pilares) e por um
perfeito assentamento do aparelho sobre a gengiva das áreas desdentadas.
É possível eliminar os grampos metálicos a fim de torná-la imperceptível?
Toda PPR convencional necessita de grampos. Para e eliminá-los, seria necessário um aparelho removível
que se adapte através de encaixes (attachments) colocados em coroas protéticas cimentadas sobre alguns
dentes naturais remanescentes. Essa prótese, é mais indicada quando a estética é fundamental. Ela possui
custo mais elevado e técnicas sofisticadas para sua execução.
Os grampos estragam os dentes naturais?
Não. Eles devem ser feitos com técnicas corretas e o portador deve higienizá-los cuidadosamente, bem
como os dentes naturais e o aparelho, pois o que causa a cárie é a placa, bactérias que se fixa no dente
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natural e nas superfícies dos grampos. Sem a presença dessa placa bacteriana, o dente se manterá sadio
(com grampos).
Como deve se fazer para higienizá-los?
A prótese deverá ser removida para limpeza sempre após a ingestão de alimentos. Deve-se utilizar escovas
especiais que facilitem a limpeza das superfícies internas - por exemplo, escova cilíndrica, do tipo usado para
limpeza de armas. Remover bactérias, fungos e restos de alimentos do aparelho é tão importante quanto a
limpeza dos dentes naturais.
Para todo paciente portador de próteses, é necessário fazer visitas periódicas ao dentista, já que é
considerado paciente dentado. De uma forma profissional, é preciso verificar o funcionamento da prótese e
fazer a higienização dos dentes e do aparelho.
Qual a eficiência mastigatória da PPR?
Uma PPR é mais eficiente na mastigação quando o seu número de dentes artificiais é pequeno, quando é
dento-suportada, isto é, quando existem dentes naturais nos dois extremos vizinhos ao espaço desdentado,
e quando os dentes do arco antagonista são naturais ou próteses fixas.
É fácil se adaptar a elas?
Sim, quando ela for bem executada e o portador tiver um mínimo de paciência para a adaptação e
acomodação.
Deve-se retirar a PPR para dormir?
Não, desde que ela apresente condições de retenção, suporte a estabilidade e não esteja causando nenhum
desconforto aos dentes ou aos tecidos gengivais.
Quanto dura uma PPR?
Por depender de muitos fatores que fogem controle do dentista, fica difícil fazer tal previsão, mas se
conhecem muitos aparelhos com mais de dez anos em uso. Boa indicação, boa execução, cuidados caseiros e
revisões periódicas serão fundamentais para conseguir tal longevidade.
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Fonte: Revista da APCD
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