
Planejamento em Prótese 

Parcial Fixa 

Passo a passo na execução de uma prótese 

parcial fixa (PPF) em dentes com ou sem vitalidade 

pulpar. 
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Etapas da confecção de uma PPF: 

1. Exame geral; exame local: exame clínico oral e 

extra-oral; exame radiográfico; 

moldagem/modelagem de estudo (arco facial, 

articulador); 

2. Articulador – enceramento diagnóstico; discussão 

com o paciente; diagnóstico protético; 

3. Preparo protético inicial: s/ ou c/ pino-núcleo – 

desobstrução radicular – pivôt provisório – 

resinoplastia dos pinos-e-núcleos; 

 09 (dente vital) a 10 sessões clínicas 

04 a 05 sessões laboratoriais. 



1. Exame geral; exame local: exame clínico oral e extra-oral; exame 
radiográfico; moldagem/modelagem de estudo (arco facial, 
articulador); 
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1. Exame geral; exame local: exame clínico oral e extra-oral; exame 
radiográfico; moldagem/modelagem de estudo (arco facial, 
articulador); 



1. Exame geral; exame local: exame clínico oral e extra-oral; exame 
radiográfico; moldagem/modelagem de estudo (arco facial - 
articulador); 



2.    Articulador – enceramento 

diagnóstico; discussão 

com o paciente; 

diagnóstico protético; 



3.  Preparo protético inicial: s/ ou c/ pino-núcleo – 

desobstrução radicular – pivôt provisório – resinoplastia 

dos pinos-e-núcleos; Provisório 

Provisório 

Ou: 

Natural / preenchimento 
Artificial: pino-núcleo 

Resinoplastia PN 

Observação: o Preparo (desgaste) dentário é imediato 

em dente com vitalidade ou em casos de preenchimento 

associado a pinos de fibra. Uso de Pinos metálicos 

fundidos requer uma sessão laboratorial e clínica 

adicionais (fundição e cimentação do pino) 

 



4.  Preparo protético inicial: prova e cimentação do 

pino-núcleo; Provisório. 

Provisório 

Prova PN fundido 

Cimentação e, a seguir, preparo 

protético do PN 
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5.  Preparo protético final: aprofundamento do sulco, 

moldagem e modelagem 

Provisório 

(reembasamento) 

Ou: 

Natural / preenchimento 

Artificial: pino-núcleo 



5.  Preparo protético final: moldagem e modelagem, arco facial, 
registro oclusão (técnicas): 

Provisório 

(reembasamento) 





6.  Montagem em articulador: 

Troquelização – técnicas opcionais 

Ou: 



 Laboratório: recorte do troquel; fundição do casquete ou infraestrutura (IE): 



Ancoragem p/solda: 

7.  Prova da Infra-estrutura; Ancoragem p/solda: 

 Laboratório: soldagem das conexões ancoradas. 



8. Prova da Infra-estrutura soldada; Registro de oclusão; Modelo de 
remonte; Articulador; Escolha  da cor: 

Registro oclusão: MIH ou RC? 

Moldagem para obtenção do modelo 

de remonte (etapa seguinte)  



8. Prova da Infra-estrutura soldada; registro de oclusão; Modelo de 
remonte; Articulador; Escolha  da cor: 

Moldagem para remontar no 

articulador 



8. Prova da Infra-estrutura soldada; registro de oclusão; Modelo de 
remonte; Articulador; Escolha  da cor: 

Modelo para remontar no articulador 

 Laboratório: ceramização - aplicação da cerâmica de cobertura estética. 

IE em modelo, fase prévia à usinagem final para aplicação 

de cerâmica 



9. Prova estética e funcional da PPF ceramizada: 

 Laboratório: Polimento - Glazeamento da cerâmica de cobertura. 



10. Instalação – cimentação da PPF: 
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8. Instalação – Cimentação da PPF: 



Copyright: todos os direitos reservados para 
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