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RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)
Próteses parciais removíveis (PPR) são aparelhos protéticos que têm por finalidade substituir, funcional e
esteticamente, os dentes naturais ausentes em pacientes parcialmente dentados, podem ser removidos e
reposicionados na boca, sempre que necessário, sem causar danos na sua estrutura ou na dos elementos
biológicos com os quais diretamente se relacionam. Neste tipo de tratamento é condição fundamental a
harmonia entre os fatores biológicos, representados pelo sistema de suporte e sustentação (dentes e
rebordo alveolar) e os fatores mecânicos, representados pela prótese propriamente dita. Dessa forma, os
dentes selecionados como suporte devem apresentar estrutura anatômica adequada. Este trabalho tem
como objetivo demonstrar a viabilidade da cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica em dentes
selecionados como suporte de PPR. Trata-se de um relato de caso onde será utilizado registro fotográfico
para descrever os passos clínicos e cirúrgicos desde o planejamento até a confecção final da prótese. Os
resultados clínicos mostraram-se satisfatórios e foi possível perceber que o protocolo cirúrgico periodontal
possibilitou o ganho considerável nas dimensões das coroas clínicas dos elementos dentais de suportes e
consequentemente no equilíbrio biomecânico da PPR durante as funções mastigatórias.
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