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Horizontal

3. Ligamento responsável por 
transformar a força mastigatória 
transmitida pela PPR ao elemento 
dentário. Este ligamento transforma 
a força mastigatória em força de 
tração sobre o tecido ósseo. Criando 
um estímulo fisiológico  capaz de 
regenerar e reparar o tecido ósseo 
adjacente.

10. Nome dado à cavidade 
confeccionada na superfície 
coronária do dente pilar, com o 
objetivo de alojar a parte do grampo 
responsável pela transmissão da 
força mastigatória.

11. Nome dado ao dente escolhido 
para receber um grampo e que 
apresenta a característica de não 
estar posicionado vizinho ao espaço 
protético.

13. Qual o nome do componente do 
grampo cuja função principal é 
assegurar que as forças mastigatórias 
exercidas sobre os dentes artificiais 
sejam transmistidas aos dentes 
suportes? Limite mais externo da 
coroa de um dente qundo visto 
isoladamente.

15. Límite mais externo da coroa do 
dente pilar. O componente retentivo 
da PPR, deve ultrapassar esta região 
para proporcionar retenção.

17. Tecido _ _ _ _ _. Elemento 
responsável pela sustentação das 

forças geradas sobre os dentes 
artificiais. Apesar disto nunca recebe 
diretamente estas forças. Sempre 
existe um elemento intermediário na 
transmissão da força mastigatória.

21. Parte da prótese que une o 
grampo às malhas metálicas da sela 
e/ou aos conectores maiores. Deverá 
também se unir a um apoio.

24. Elemento do grampo responsável 
pela reciprocidade e estabilização da 
PPR. Deve ser rígido e largo no 
sentido ocluso-gengival. É também 
denominado de recíproco, braço de 
reciprocidade ou de estabilização. 
Embora tenha como principal função 
conferir reciprocidade, contribui 
também para a estabilidade 
horizontal da prótese, além de 
proporcionar algum suporte e 
retenção. Isto é decorrente do seu 
contato com a superfície dentária.

Vertical

2. Elemento dentário remanescente 
em uma arcada que será restaurada 
com uma PPR. Este elemento deverá 
necessáriamente receber um grampo 
da armação metálica. Região da PPR 
que sustenta os dentes artificiais. 
Pode ser metálica ou em resina 
sustenta por malha metálica.

5. Nome dado ao dente escolhido 
para receber um grampo e que 
apresenta a característica de estar 

posicionado vizinho ao espaço 
protético.

9. Aparelho utilizado para demarcar 
a região mais externa do dente. 
Permitindo que se estabeleça uma 
região retentiva para alojar o 
elemento retentivo da PPR.

10. Nome dado ao elemento 
anatômico de um grampo 
circunferencial que faz a união entre 
os braços de retenção e braço de 
oposição. Também estabelece a 
união destes elementos com o 
conector menor.

13. Parte anatômica da PPR que será 
construída diretamente sobre o dente 
pilar vizinho do espaço protético. 
Também pode ser conhecido  
grampo de retenção.

15. Parte anatômica da PPR que será 
construída diretamente sobre o dente 
pilar localizado distante do espaço 
protético. Também pode ser 
conhecido  grampo de retenção. 
Denominação do braço de um 
grampo que tem a função de reter a 
PPR. Geralmente é construido na 
face vestibular do dente pilar. Sua 
função é proporcionar retenção, 
impedindo o deslocamento da PPR 
quando forças de sentido gengivo-
oclusal atuam sobre ela. Apresentam 
anatomia que se afunila até se tornar 
flexível, de forma que permita o seu 
alojamento abaixo do equador 

protético do dente pilar.

17. Parte anatômica da estrutura 
metálica da PPR responsável pela 
união entre todos os elementos. Tem 
a função de integrar as diferentes 
funções exercidas por outros 
componentes. Também pode exercer 
a função de estabilização da PPR.

19. Espaço de uma arcada dentária 
na qual será construída uma PPR. 
Caracterizada pela ausência de 
dentes esta região receberá dentes 
artificiais e outros componentes da 
PPR.

23. Tecido que reveste o rebordo 
alveolar. Age como amortecedor dos 
esforços mastigatórios gerados nos 
dentes artificiais.  Transfere parte 
destes esforços ao tecido ósseo 
subjacente.


