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Neste estudo avaliou-se, através de questionários aplicados a professores 
de Faculdades de Odontologia do Estado de São Paulo, o ensino da 
disciplina de Prótese Parcial Removível, observando-se que os cursos 

RESUMO 

de Graduação, nos quais os alunos adquirem os princípios básicos para a 
confecção dessas próteses, estãoadequados aos padrões esperados, não 
havendo diferenças significantes entre os diversos estabelecimentos de 
ensino odontológico (particulares ou públicos). O aspecto da biomecânica 
é um dos fatores mais críticos,sendo necessário acrescentar um maior 
tempo de ativídade clínica para os alunos, adequando o Currículo Escolar 
à necessidade prática dos cirurgiões-dentistas nos consultórios. 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

          Em todos os campos do conhecimento, a humanidade tem se 
caracterizado por grandes evoluções. Na Odontologia, observamos uma 
revolução de conceitos e filosofias na cura e no diagnóstico do Sistema 
Estomatognático, abrangendo três grandes fatores: conhecimento 
científico, preservação e sua reabilitação. 
                  Para MILLER,GRASSO16 (1990), as próteses fixas seriam 
indicadas para pequenos espaços protéticos, e as próteses parciais 
removíveis, basicamente utilizadas para espaços posteriores edentados, 
conhecidos como extremidades livres, em grandes espaços proféticos ou na 
ausência de dentes suportes adequados às próteses parciais fixas 
(MONTENEGRO17, 1989; BEN-HUR et al.3, 1991). 
 



         Dentre os diversos tipos de próteses parciais removíveis, é 
preciso conhecer a diferença entre a prótese que opera somente sobre os 
dentes suportes e a prótese de extremidades livres. Na primeira, a força 
é transmitida ao osso através do ligamento periodontal, agindo de maneira 
semelhante às próteses parciais fixas, e, no segundo caso, existem dois 
suportes distintos: o elemento dental e seu ligamento periodontal (com 
deslocamento de aproximadamente 0,1 mm) e a fibromucosa do rebordo 
residual, que pode sofrer um deslocamento entre 1,5 e 3,0 mm para a mesma 
carga mastigatória recebida pelos elementos dentais (TODESCAN27, 1960; 
GOODKIND10, 1973; ZANETTI, LAGANÁ32, 1988). 
 
         O tratamento protético não deve ser visto como um simples ato de 
preencher aleatoriamente espaços desdentados com aparelhos protéticos 
que, sem os indispensáveis conhecimentos biomecânicos, criam iatrogenias 
ao serem instalados, com consequências muitas vezes irreversíveis a todo 
o sistema (TODESCAN,ROMANELLI28, 1971; KRAJICEK13, 1972; CAVALARIS7, 1973). 
 
        De acordo com estudo realizado por NAVARRO18(1988) em laboratórios 
comerciais de prótese dental,apesar de 59% dos casos clínicos serem de 
próteses parciais removíveis de extremidade bilateral, a maioria dos 
profissionais ignoraram os princípios básicos de planejamento propostos 
por ROACH21 (1930), não lhes dando a devida importância na confecção das 
próteses removíveis. 
 
         Entre as maiores falhas encontradas na confecção de uma prótese 
parcial removível, podem ser destacadas: 
 
Planejamento incorreto ou ausente, Falta de preparo nos dentes suportes, 
Ausência de delineamento nos modelos de trabalho, Falta de desenhos de 
orientação e Dados explicativos ao laboratório de prótese, de acordo com 
TODESCAN,VIEIRA29 (1972).  
        Considerando que esses fatores levam ao fracasso desse tipo de 
reabilitação protética, foi objetivo deste estudo avaliar a origem de 
tais falhas na prática diária, analisando o ensino de Prótese Parcial 
Removível, através de questionários aplicados a professores 
universitários dessa Disciplina, nas Faculdades de Odontologia públicas e 
privadas do Estado de São Paulo. 
 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

       Seguindo o modelo do estudo realizado por BARSBY,SCHWARZ2(1979), 
previamente foram enviadas cartas introdutórias às Instituições de Ensino 
participantes, explicando o objetivo do estudo a ser realizado e 
solicitando a sua colaboração. 
 
       O trabalho proposto envolveu várias limitações,como a 
impossibilidade de realizar as entrevistas pessoalmente (devido à 
distância). Dessa forma, optou-se pela aplicação de um questionário, 
sempre enviado acompanhado de envelopes endereçados e selados para 
o seu retomo, que, apresentando perguntas fechadas,com respostas 
definidas, buscou conseguir um perfil o mais verdadeiro possível das 
condições de ensino de Prótese Parcial Removível e facilitar o processo 
de tabulação e análise posterior dos dados. 
 
      O questionário continha vinte perguntas, com diversas condições de 
resposta, sobre: carga horária, corpo docente, bibliografia recomendada 
aos alunos, planejamento em Prótese Parcial Removível, impressões dos 



docentes em relação ao ensino de Prótese ParcialRemovível e a discussão 
do planejamento de um caso-padrão. 
 
      O caso clínico baseou-se em um caso de Classe I inferior 
(desdentado posterior bilateral) por este ser o mais estudado na 
literatura, o de maior complexidade clínica e de grande casuística na 
prática clínica (LECHNER14,1985;NAVARRO18,1988). 
      O presente trabalho envolveu a análise das próteses parciais 
removíveis desconsiderando a possibilidade de uso dos implantes 
osseointegrados, cujas características diferem totalmente das próteses 
parciais removíveis convencionais, mas que ainda são opção de uso bastan- 
te restrita em nosso país, devido ao seu alto custo financeiro. 
 
      Pela objetividade das perguntas, pôde-se criar parâmetros para a 
realização de uma análise percentual, perante o total de respostas 
recebidas somado à extensa literatura consultada, sendo possível realizar 
a tabulação e a apresentação gráfica dos resultados. 
 

 
RESULTADOS 

      Foram enviados pessoalmente e pelo correio um total de 22 
questionários. Destes, 86,36% foram respondidos e devolvidos pelo correio 
(45,45%) e pessoalmente (54,54%). 
 
       Avaliando o ano e semestre em que se realiza o início do ensino da 
disciplina de Prótese Parcial Removível no curso de graduação (Tabela l), 
foi observado predomínio do terceiro ano/quinto semestre nas univer- 
sidades estaduais (57,14%) e particulares (71,42%), e quarto ano/sétimo 
semestre nas escolas particulares(80%). 
 
       Foi observado o predomínio do término do ensino da disciplina de 
Prótese Parcial Removível no curso de graduação (Tabela l) no quarto 
ano/sétimo semestre nas universidades estaduais (71,42%) e quarto 
ano/oitavo semestre nas universidades e escolas particulares(100%). 

 
 



        A carga horária total (Tabela 2) predominante observada nas 
diferentes instituições de ensino avaliadas foi de 121 a 240 horas de 
aula por mês (78,94%),seguida de 90 a 120 horas de aula por mês (15,71%). 
 
       A Disciplina de Prótese Parcial Removível divide-se em parte 
teórica, laboratorial e clínica. A carga teórica predominante (Tabela 2) 
foi de 21 a 40 horas de aula por mês (63,15%), sendo 57,14% nas 
universidades estaduais, 42,85% nas universidades particulares e 100% 
nas escolas particulares. A duração total da carga teórica em semestres 
foi semelhante para um e dois semestres (47,36%), sendo em 80% das 
escolas particulares ministrada em dois semestres e nas universidades 
particulares e estaduais predominantemente ministrada em um semestre 
(57,14%). 
 
       A carga horária laboratorial predominante (Tabela 2) foi de 40 a 
60 horas de aula por mês (64,77%) nas instituições de ensino avaliadas, 
sendo de 57,14% para as universidades estaduais(Gráfico l) e particulares 
(Gráfico 2) e de 80% para as escolas particulares (Gráfico 3). 
 
       Quanto à parte clínica (Tabela 2), embora esta tenha uma maior 
importância no aprendizado, observou-se um predomínio (57,89%) da menor 
carga horária (40 a 80 horas de aula por mês), seguida de 36,84% na faixa 
de 81 a 120 horas de aula por mês. 
       Nas universidades e escolas particulares, a carga horária clínica 
predominante foi de 40 a 80 horas de aula por mês, com 71,42% e 80%, 
respectivamente (Gráficos 2 e 3), ao passo que, nas universidades 
estaduais, a carga clínica predominante foi maior, com 81 a 120 ho- 
ras de aula por mês, correspondendo a 71,42% (Gráfico l). 
 
       A duração total da carga clínica em semestres foi de apenas um 
semestre em 63,15% das instituições de ensino avaliadas, e de dois 
semestres em 36,84%. 
 
       Em relação à bibliografia básica (Tabela 3), no questionário 
proposto foram apresentados 15 livros didáticos, publicados em língua 
inglesa e portuguesa. Observou-se que 100% das universidades e escolas 
particulares indicaram como material didático de referência os livros-
texto de HENDERSON, STEFFEL11 (1979)e o de FIORI9(1993) - nas 
universidades estaduais, os valores foram de 85,7% para o primeiro e   
57,l % para o segundo, ao passo que em 60% das escolas particulares, 
57,1% das universidades estaduais e 42,8% das universidades particulares, 
a indicação dos professores de Prótese Parcial Removível era do livro-
texto de ZANETTI, LAGANÁ32(1988). 

 
 
        
 
 



             Quanto à concomitância das atividades de ensino,observou-se 
predomínio da parte teórica e laboratorial(52,63%),seguida das atividades 
teórica e clínica (26,31%) e teórica-laboratorial-clínica (21,05%). 
 
 
 

 
 
         Foi observado que, em 60% das instituições, os professores da 
clínica são os mesmos da teoria e do laboratório, ao passo que em 9,52% 
das instituições os professores são diferentes, havendo, portanto, 
predomínio de uma única linha de orientação no ensino de Prótese Par- 
cial Removível. O mesmo foi observado por meio do questionário em que 
89,47% dos professores avaliados disseram seguir uma mesma filosofia no 
planejamento de um caso clínico de prótese parcial removível. 

 



 

 
 
 
         Em relação aos aspectos que dificultam o aprendizado do 
planejamento em Prótese Parcial Removível, foi observado, nas diferentes 
instituições de ensino analisadas, o predomínio da biomecânica, em 
relação aos conceitos de planos-guia e recontorneamento dental, reten- 
tores extra-coronários e conectores maiores (Tabela 4). 
 
 
 



 
 
         Os meios didáticos considerados mais eficientes para o 
planejamento em Prótese Parcial Removível foram os seminários e a 
discussão de casos clínicos(85,71%), bem como as atividades clínicas nos 
pacientes (14,28%). 
          Visando avaliar como é ministrada aos alunos de graduação a 
resolução de um caso clínico de prótese parcial removível, foi elaborado 
e aplicado um questionário acerca de seus tópicos fundamentais, como: 
tipo de dentes no arco antagónico, curva ântero-posterior, 
estado periodontal dos dentes remanescentes, delineamento dos dentes, 
necessidade de confecção/localização de planos-guias, recontorneamentos, 
retentores diretos e indiretos, apoios, conectores maiores, selas, 
tipos de dentes artificiais, materiais para moldagem de casos Classe I 
inferior (os mais frequentes dentro da Prótese Parcial Removível). 
 
         Analisando a necessidade de confecção de planos-guias (Tabela 5) 
nos primeiros pré-molares inferiores direito e esquerdo (34 e 44), foi 
observada aceitação em 71,52% das universidades estaduais, em 85,71% 
das universidades particulares e em 100% das escolas particulares, sendo 
que 36,84% dos professores indicaram sua confecção nas faces distal e 
disto-lingual;15,78% na face lingual e 10,52% na conjugação das fa- 
ces disto-lingual com a lingual. 
 
         Quanto aos recontorneamentos para o caso clínico considerado 
(Tabela 5), avaliando a necessidade de sua indicação, foi observada uma 
aceitação positiva em 85,71% das universidades estaduais, 85,71% das uni- 
versidades particulares e em 80% das escolas particulares, sendo a face 
lingual a mais constante, com 81,25%de indicações. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Quanto aos retentores diretos (Tabela 6) para os primeiros pré-
molares inferiores direito e esquerdo (34 e 44), os mais indicados foram: 
o "T", com 31,5%, o "T-Longo", com 26,3%, e o "RPI", com 15,7%. Os re- 
tentores indiretos (Tabela 6) mais indicados foram:apoios mesiais e 
distais de caninos (31,5%), barra lingual dupla (21%) e grampo contínuo 
de Kennedy(15,7%).  
 

 
   
 
 
      A distribuição dos apoios pela análise dos questionários mostra um 
predomínio nas mesiais dos pré-molares e linguais dos caninos (47,36%), 
seguidos pelas mesiais de pré-molares e caninos (26,31%) e mesiais dos 
pré-molares e mesiais e distais dos caninos(15,78%). 
 
           Com relação aos tipos de selas para o caso clínico proposto, 
foi observada indicação de sela mista(68,42%) ou plástica (31,57%), 
ressaltando-se a ausência de indicação de sela metálica por qualquer 
instituição avaliada. 
 
          Os dentes artificiais mais indicados foram os de resina 
acrílica (68,42%), seguidos pelos de oclusal metálica(26,31%); os dentes 
de porcelana foram citados porapenas uma universidade estadual (5,26%). 
 
          A realização de moldagem especializada para a área desdentada 
foi unânime em todas as instituições de ensino avaliadas pelo presente 
estudo, sendo os materiais mais utilizados apresentados na Tabela 7. 



 
 

 
DISCUSSÃO 

             Este estudo teve como ponto de partida o conhecido dano que 
as próteses parciais removíveis podem causar às diversas estruturas 
bucais quando não corretamente planejadas e/ou executadas sob o ponto de 
visa laboratorial OU Clínico (TODESCAN,ROMANELLI281971;TODESCAN,VIEIRA29,   
1972;CAVALAR1S7,1973;GOODKIND10,1973;ADDY, BATES1,1979; BUDTZ-JORGENSEN5, 
1981;WEINTRAUB31,1985). 
 
            O universo utilizado neste estudo foram as instituições de 
ensino odontológico do estado de São Paulo,ressaltando-se que nesse 
estado é que se encontra o maior número de instituições de ensino do 
país, e espera-se,portanto, o maior número de pesquisadores em Prótese 
Parcial Removível. Foi considerado neste estudo um total de 22 
instituições, significativo em relação ao de outros estudos, em que o 
número de instituições de ensino oscilava entre oito e dezoito (MANN15, 
1975;ÕWALL19,1974; RoBERTS22,1978; BARSBY, SCHWARZ2,1979;HIRANO12,1988). 
 
           A utilização de questionários neste estudo, como em outros do 
mesmo enfoque, segundo BOWMAN4(1970),MANN15 (1975),ROBERTS22(1978) e 
HIRANO12(1988), é eficiente devido às distâncias físicas, aos custos e à 
tabulação posterior dos dados levantados. 
 
           Foram formuladas vinte perguntas aos professores de Prótese 
Parcial Removível, sendo este um número de questões semelhante ao 
encontrado na maioria dos trabalhos realizados nessa mesma área, que 
contêm de quinze a trinta e duas perguntas. Sabe-se, contudo, que 
outras perguntas poderiam ter sido acrescidas, mas foram escolhidas as 
mais significativas e que poderiam  fornecer dados o mais objetivo 
possível, facilitando sua posterior análise e tabulação. 
 
            MANN15(1975) e HIRANO12(1988), em seus estudos,mostram ser 
desaconselháveis pesquisas com alta carga de perguntas, pois isto 
prejudicaria a execução do estudo, desinteressando os participantes, 
dificultando o retorno dos questionários, sua futura interpretação e 
análise dos dados neles contidos. 



 
           Um aspecto a se notar é o da bibliografia básica adotada, com 
predomínio da literatura estrangeira traduzida para o português como 
HENDERSON, STEFEEL11(1979) com indicação de 94,79% e MILLER, GRASSO16(1990) 
com indicação de 52,63% das instituições analisadas; deve-se ressaltar o 
alto percentual de indicaçãode livros-texto de autores brasileiros, como 

FIORI9,1993, com 84,21%, e ZANETTI, LAGANÁ32 (1988), com 57,89% de 
indicações (Tabela 3). 
 
           Quanto às cargas horárias, sejam teóricas, laboratoriais ou 
clínicas, elas são praticamente semelhantes entre as diversas 
instituições de ensino (Tabela 2); dessa forma, é difícil estabelecer 
claramente que a carga clínica, por exemplo, de uma universidade estadual 
(Gráfico l) seja muito diferente a de uma universidade particular 
(Gráfico 2) ou de escola particular (Gráfico 3). De acordo com QUINN20 
(1971),VIEIRA30(1974), BARSBY,SCHWARZ2 (1979)e NAVARRO18(1988), é consenso 
que a carga horária clínica é pequena e deveria ser aumentada, para um 
melhor aprendizado por parte dos alunos de graduação. 
 
          Como observado no estudo de NAVARRO18(1988),os técnicos de 
prótese dental são os responsáveis por mais de 90% dos planejamentos, 
realizando, na prática,não mais do que três tipos de retentores (STADE, 
DICKEY25,1990;ROGERS,HAWKINS23,1991). Muitos profissionais entrevistados na 
pesquisa mostraram desinteresse claro em responder sobre os retentores, 
levando-nos a indagar sobre a atitude dos docentes em relação aos 
académicos: falta reforçar o conhecimento teórico ou há uma simplificação 
do número de componentes possíveis em um planejamento de uma prótese 
parcial removível (Tabela 4). 
 
         Como nos estudos de TODESCAN,VIEIRA29(1972);SCHWARZ, BARSBY2,4 
(1978);CHANDLER,BRUDVIK8(1984); NAVARRO18(1988); BUDTZ-JORGENSEN,ISIDOR6 
(1990) e ROGERS, HAWKiNS23 (1991) foram observadas grandes variações de 
indicações em relação aos retentores diretos e indiretos e à localização 
dos apoios dentais(Tabela 6). Segundo ROACH21(1930), os apoios são res- 
ponsáveis pela fixação e pelo suporte das próteses parciais removíveis, 
seguindo as variações possíveis em relação aos retentores diretos e 
indiretos, e estando contra-indicados nas faces linguais dos caninos 
inferiores edistais de pré-molares inferiores (ToDESCAN27,1960;KRAJICEK13, 
1972; TEBROCK et al.26,1979;BEN-HUR et al.3,1991). 
 
        A complexidade do preparo da boca para receber uma PPR e a 
biomecânica das próteses parciais removíveis são críticas, como ob- 
servado por TODESCAN,VIEIRA29(1972)e NAVARRO18(1988), mas houve grande 
concordância em relação à indicação dos planos-guia e recontomeamentos 
entre as instituições analisadas (Tabela 5). 
 
        Em relação às instituições de ensino odontológico - universidades 
estaduais, particulares e escolas particulares -, foram observadas 
respostas semelhantes nas questões didáticas ou clínicas, provavelmente 
devido ao fato de muitos professores apresentarem formação acadêmica ou 
docente de mesma origem, ou ministrarem aulas em cursos de graduação em 
diferentes escolas, ou ainda ao fato de haver grande semelhança nas bi- 
bliografias básicas adotadas pelas instituições de ensino(TODESCAN, 
VIEIRA29,1972; ÕWALL19,1974; ROBERTS22,1978; HIRANO12,1988;NAVARRO18,1988). 
 
        A maioria dos questionários indicou a utilização de dentes 
artificiais em resina acrílica (68,42%), provavelmente devido ao custo 



mais acessível destes e, portanto,mais adequados às clínicas das 
instituições de ensino;porém, esses dentes estão sujeitos ao desgaste, à 
fratura ,e à perda da dimensão vertical, sendo muitas vezes mais 
indicados dentes artificiais em porcelana ou com a face oclusal metálica 
(FIORI9,1993;ZANETTI,LAGANÁ32,1988; MILLER,GRASSO16,1990). 
 
      Apesar de ser unânime e correta, sob o ponto de vista clínico, a 
indicação de moldagem especializada (Tabela 7) da área desdentada 
(ROBERTS22,1978;FIORI9,1993; MILLER,GRASSO16,1990),estudos de TODESCAN, 
VIEIRA29(1972);BARSBY,SCHWAR22(1979);NAVARRO18(1988) e STADE,DICKEY25(1990) 
mostram,com grande frequência, não serem observados tais conceitos nos 
modelos enviados aos laboratórios de prótese dentária. 
 
      Pode-se considerar que, apesar da aparente semelhança entre as 
instituições de ensino, a realidade clínica observada em laboratórios de 
prótese dental ou clínicas particulares é bem distante da do meio 
acadêmico,podendo envolver vários fatores externos, como: profissionais 
negligentes, desinformados, que delegam as responsabilidades a técnicos 
sem formação adequada, uso de técnica laboratorial e materiais inadequa-
dos e a falta de senso crítico das consequências de uma prótese parcial 
removível não integrada ao todo do Sistema Estomatognático. 
 
     A biomecânica e as diferentes possibilidades de planejamento de um 
mesmo caso clínico são fatores que devem levar à reflexão dos docentes, 
pela adoção de uma metodologia de ensino que gere melhor desempenho e 
motivação do aluno. 
 

 
CONCLUSÕES 

     A partir do questionário aplicado nas Disciplinas de Prótese Parcial 
Removível das Faculdades de Odontologia públicas e privadas do Estado de 
São Paulo e da análise das respostas e informações presentes na 
literatura consultada, foi possível chegar às seguintes conclusões: 
 
    • Não foram observadas diferenças significativas das escolas em      
relação à didática do ensino no curso de graduação de Prótese Parcial 
Removível. 
 
   • Observou-se uma tendência clara para um a reforma curricular no 
Curso de Graduação de Prótese Parcial Removível, com adoção de maior 
carga horária às atividades clínicas, diminuição do conteúdo teórico 
e adequação das atividades laboratoriais visando a um melhor desempenho 
clínico. 
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