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RESUMO 

 

A literatura científica é carente de estudos clínicos que avaliem a eficiência de 
técnicas de moldagem funcional para arcos parcialmente desdentados. Objetivou-se 
realizar um ensaio clínico controlado, não randomizado e duplo-cego, para comparar 
a eficiência da técnica de moldagem funcional do modelo alterado (TMMA) com a 
técnica de moldagem funcional direta (TMD), em relação ao número de pontos de 
contato oclusais por unidade oclusal na instalação de novas próteses, a integridade 
da fibromucosa na sessão de controle de 24 horas e a extensão da base de prótese. 
A amostra foi constituída por 51 pacientes, com média de idade de 58,96 anos, 
portadores de arco maxilar totalmente desdentado e Classe I de Kennedy 
mandibular, de ambos os sexos, reabilitados nas clínicas do Departamento de 
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos: grupo TMMA (n=29) e Grupo TMD (n=22). As seguintes 
variáveis foram utilizadas para as medidas clínicas: número de pontos de contato 
oclusais por unidade oclusal, a integridade da fibromucosa no retorno programado 
de 24 horas e a extensão da base da prótese. Para análise estatística, utilizou-se o 
programa SPSS 17.0® (SPSS Inc., Chicago, Illinois) e aplicou-se o teste t de Student 
para verificar a associação do número de pontos de contato oclusais por unidade 
oclusal em dentes naturais e artificiais e a técnica de moldagem. Para verificar a 
associação entre a integridade da fibromucosa e a técnica, foi utilizado o teste qui-
quadrado. O teste exato de Fisher foi usado para verificar a associação entre a 
extensão da base da prótese e a técnica, com confiança estatística de 95%. Não 
existiu diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto à técnica 
de moldagem em relação ao número de pontos de contato oclusais, à integridade da 
fibromucosa e à extensão da base da prótese. A técnica de moldagem funcional do 
modelo alterado não oferece vantagens significativas, quando comparada à técnica 
direta, em relação à quantidade de número de pontos de contato oclusais por 
unidade oclusal, à integridade da fibromucosa e à extensão da base da prótese. 

 

Palavras-chave: Prótese Parcial Removível. Técnica de Moldagem Odontológica. 
Mandíbula. Arcada Parcialmente Edentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Introdução 
 

ABSTRACT 

 
 
There is a lack of clinical studies evaluating techniques of functional impression for 
partially edentulous arches. The aim of this double-blind non-randomized controlled 
clinical trial was to compare the efficacy of altered cast impression (ACI) and direct 
functional impression (DFI) techniques. The efficacy was evaluated regarding the 
number of occlusal units on denture teeth, mucosa integrity at 24-hour follow-up and 
denture base extension. The sample included 51 patients (female and male) with 
mean age of 58.96 years treated at Dental Department of UFRN. The patients, 
exhibiting edentulous maxilla and mandibular Kennedy class I, were divided into two 
groups (group ACI, n=29; group DFI, n=22). Clinical evaluation was based on the 
number of occlusal units on natural and/or artificial teeth, mucosa integrity at 24-hour 
follow-up, and denture base extension. Statistical analysis was conducted using the 
software SPSS 17.0® (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Student T-test was used to 
reveal association between number of occlusal units and impression technique while 
chi-square test showed association between mucosa integrity and impression 
technique. Fischer’s exact test was applied for association between denture base 
extension and impression technique at 95% level of significance. No significant 
difference was observed between the groups regarding number of occlusal units, 
mucosa integrity and denture base extension. The altered cast technique did not 
provide significant improvement in comparison to the direct technique when the 
number of occlusal units, mucosa integrity and denture base extension.  
 
Keywords: Removable partial denture. Dental impression technique. Mandible. 
Partially edentulous arch.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O procedimento de moldagem funcional é uma etapa importante do protocolo 

de confecção da prótese para obtenção do sucesso de uma PPR dento-muco-

suportada, com objetivo de reprodução da anatomia do rebordo residual. A 

moldagem funcional é indicada para os casos de próteses dento-muco-suportadas 

pela diferença de resiliência do rebordo residual e da membrana periodontal. Ela 

deve proporcionar uma distribuição uniforne de forças oclusais entre essas 

estruturas. Existem duas técnicas de moldagem funcional para casos de PPR de 

extremidade livre: a técnica da moldagem funcional do modelo alterado e a técnica 

de moldagem funcional direta. 

 Convencionalmente, na técnica de moldagem funcional do modelo alterado, a 

estrutura metálica é fabricada em um molde feito por uma única impressão. A infra-

estrutura é provada em boca para verificar o ajuste aos dentes pilares e uma 

moldeira de resina acrílica é confeccionada na extremidade livre que se une à sela 

da estrutura metálica. É realizado o ajuste da moldeira, que deve contornar 

anatomicamente todo flanco vestibular e lingual e metade da papila piriforme. A 

moldagem do selado periférico é realizada na extremidade livre e uma moldagem de 

corpo é realizada para capturar o rebordo residual em função. Após moldagem 

funcional, o modelo original é recortado a 1 mm da face distal do último dente. O 

molde funcional, juntamente com a estrutura metálica, é adaptado à parte dentada 

que restou do modelo original (CARR; McGIVNEY; BROWN, 2005; PRASAD; 

MONACO JR, 2010). Esses procedimentos contribuem para confeccionar uma PPR 

que relaciona a resiliência dos tecidos moles à rigidez dos dentes pilares, resultando 

em uma prótese estável. 

 Na técnica de moldagem direta, os procedimentos, desde a prova da estrutura 

metálica até o ajuste da moldeira individual, são os mesmos descritos para a técnica 

do modelo alterado. A partir dessa fase, sobre a base de prova, colocam-se rodetes 

de cera a ser utilizado para registro interoclusal e montagem no articulador semi-

ajustável, possibilitando a montagem dos dentes. Após a prova dos dentes em cera, 

o material de moldagem é colocado na base de prova, com funcionalidade de 

moldeira, o qual é levado para a boca do paciente. Deve-se, primeiramente executar 

a moldagem com a boca aberta a fim de realizar os movimentos funcionais, pedir ao 

paciente para movimentar a língua e em seguida, manter os dentes em oclusão sem 
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pressão enquanto o profissional manipula a musculatura para-protética. Em seguida, 

envia-se o conjunto para inclusão na mufla e acrilização.  

 Quando se analisa a literatura, observa-se uma pequena quantidade de 

estudos e limitada evidência científica que compare a técnica de moldagem 

funcional do modelo alterado com a técnica de moldagem funcional direta que 

suportem a indicação de uma técnica de moldagem mais adequada em PPR. 

Feit (1999) descreveu a técnica de moldagem funcional do modelo alterado 

como propiciadora de benefícios potenciais na redução do número de controles 

posteriores, preservando, assim, a crista dos rebordos residuais. Segundo o autor, 

ela melhora a distribuição de tensão submetida aos dentes suportes e diminui a 

impactação alimentar, o que levam a um aumento da satisfação do paciente. No 

entanto, outros estudos têm demonstrado efeitos semelhantes quando outras 

técnicas são utilizadas (LEUPOLD; FLINTON; PFEIFER, 1992; EL-SHEIKH; ABDEL-

HAKIN, 1998). 

Muitos clínicos questionam a superioridade da técnica de moldagem funcional 

do modelo alterado sobre a técnica direta (convencional) (PRASAD; MONACO JR, 

2010). A técnica do modelo alterado pode ser evitada por muitos profissionais pelo 

tempo adicional, porque requer duas sessões para moldagem: uma para confecção 

da armação metálica e outra para moldagem da fibromucosa. Essa necessidade 

aumenta o tempo clínico, o custo, o potencial de erros técnicos, além da falta de 

benefício documentado na literatura (FRANK; BRUDVIK; NOONAN, 2004). Apesar 

de a técnica do modelo alterado ser ensinada na maioria das escolas americanas, 

uma pesquisa com dentistas mostrou que 95% nunca ou apenas algumas vezes 

usam essa técnica na prática diária (COTMORE et al., 1983). Não foi encontrado um 

levantamento de dados nacionais sobre essa questão.  

 A relevância clínica desta pesquisa se dá pela pouca quantidade de estudos e 

pela evidência científica limitada que comparam a técnica de moldagem funcional do 

modelo alterado com a técnica de moldagem funcional direta. Assim, a comparação 

das duas técnicas pode oferecer maiores informações para tomada de decisão 

sobre qual delas selecionar para moldagem de arcos parcialmente desdentados 

posteriores bilaterais ou unilaterais. Frente a escassez de pesquisas dessa natureza, 

o estudo apresentado a seguir tem o objetivo de comparar as duas técnicas de 

moldagem funcional que são mais comumente empregadas em arcos inferiores com 

extremidade livre. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Foi realizada uma pesquisa eletrônica na base de dados pubmed, medline e 

bireme com os seguintes descritores: prótese parcial removível, mandíbula e técnica 

de moldagem odontológica. Inicialmente, utilizou-se os seguintes critérios de 

inclusão: ensaios clínicos controlados em inglês ou português, que utilizassem seres 

humanos, sendo obtido apenas um estudo com a primeira busca. Posteriormente, 

em virtude da existência de apenas um estudo, foi feita uma nova busca com os 

mesmos termos, isolados ou associados, incluíndo, agora, estudos retrospectivos, 

prospectivos e relatos de caso. Os estudos obtidos através da nova estratégia 

deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: arcos mandibulares com 

extremidade livre bilateral, reabilitados com PPR e os modelos funcionais deveriam 

ser obtidos pela técnica do modelo alterado ou técnica direta. Foram excluídos os 

estudos que associavam o uso de implantes ou utilizavam próteses totais ou não 

convencionais. Finalmente, a busca eletrônica possibilitou o acesso a noventa e 

nove referências. Após excluídos os duplicados, restaram trinta e dois estudos sobre 

a temática pesquisada. Os artigos foram obtidos em versão integral para ser 

observada a pertinência em relação à pesquisa. Foram, então, excluídos vinte e 

cinco. Aos sete restantes, foram adicionados seis artigos encontrados na busca 

manual a partir das referências dos artigos selecionados. 

Leupold e Kratochvik (1965) observaram que a técnica de moldagem 

funcional do modelo alterado apresenta algumas vantagens como notável 

estabilidade na região da base da prótese parcial removível de extensão distal, a 

oclusão é mantida durante longos períodos, redução de forças desfavoráveis aos 

dentes pilares e redução do número de ajustes posteriores. Feit (1999) constatou 

que a técnica proporciona benefícios potenciais na redução do número de controles 

posteriores, preservando a crista dos rebordos residuais, além de melhorar a 

distribuição de tensão aos dentes suportes e de diminuir a impactação alimentar, 

levando a um aumento da satisfação do paciente. Outros estudos têm demonstrado 

a obtenção de efeitos semelhantes com o emprego de outras técnicas (LEUPOLD; 

FLINTON; PFEIFER, 1992; EL-SHEIKH; ABDEL-HAKIN, 1998). 

Holmes (1965), ao realizar um estudo em três pacientes, observou o 

movimento resultante de uma carga oclusal na base de próteses parciais removíveis 
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inferiores de extensão distal como sendo influenciado pela técnica de moldagem. 

Para o autor, a técnica do modelo alterado foi a que resultou em menor movimento 

da base da prótese. Os arcos parcialmente edêntulos com rebordos de extensão 

distal apresentam o desafio de registrar corretamente dois tecidos diferentes, os 

dentes e os rebordos edêntulos (VON KRAMMER, 1988). 

Leupold, Flinton e Pfeifer (1992) realizaram um estudo em sete pacientes, 

comparando a quantidade de movimento vertical quando uma carga é submetida na 

base de uma prótese parcial removível de extensão distal, obtida por diferentes 

técnicas de moldagem, por meio de um dispositivo que simula a carga intra-oral. Foi 

demonstrado que, embora, a partir do ponto de vista estatístico da quantidade de 

movimento vertical na base da prótese de extensão distal foi menor na técnica do 

modelo alterado em comparação com a técnica direta, a partir do ponto de vista 

clínico, é questionável se essa diferença também é significativa e de relevância 

clínica, desafiando assim a importância dada à técnica do modelo alterado. Os 

autores sugerem mais estudos para avaliar as diferenças clínicas.  

Cho, Landesman e Adomian (1997) compreenderam a técnica do modelo 

alterado como menos sensível quando comparada a técnica direta, por isso tem a 

grande vantagem de produzir uma base funcional e requer menos ajustes após a 

instalação das próteses. O encaixe da base da prótese é o fator mais importante 

para minimizar o estresse ao dente pilar. 

Santana-Penín e Lozano (1998) recomendaram a utilização da técnica do 

modelo alterado em casos de PPR de extensão distal, porque é de fácil execução e 

proporciona resultados previsíveis. As desvantagens seriam a de requerer um 

número maior de sessões e de gerar aumento do tempo clínico, porque requer duas 

sessões clínicas de moldagem, sendo a primeira para armação metálica e a 

segunda para moldagem da fibromucosa. No entanto, a técnica pode permitir 

economizar o tempo a ser provavelmente gasto de outra forma em modificações 

finais da prótese. Além disso, a TMMA pode produzir uma melhor base da prótese, 

que não só resiste às forças oclusais de forma mais eficaz, como também melhora a 

retenção e estabilidade da prótese, o que proporciona conforto ao paciente. Esses 

são fortes argumentos em favor de se realizar uma etapa adicional para confecção 

do modelo alterado, embora não haja estudos controlados comprobatórios de que 
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uma base melhor adaptada e mais estável reduzirá o risco de danos aos dentes 

pilares. 

El-Sheikh e Abdel-Hakim (1998) realizaram um estudo em cinco pacientes, 

que apresentavam até os primeiros pré-molares mandibulares e o arco antagonista 

com dentição natural. Com essa forma de padronização da amostra, defenderam 

que a técnica de moldagem funcional direta foi clinicamente comparável à técnica do 

modelo alterado em relação à extensão distal da prótese parcial removível, apesar 

de a diminuição do deslocamento vertical ter sido estatisticamente significativa 

melhor na técnica do modelo alterado. O deslocamento foi medido pela comparação 

da espessura dos registros interoclusais com a prótese em repouso e sob pressão 

através de um cilindro de silicone usado para exercer a força na base da extensão 

distal. 

 Frank, Brudvik e Noonan (2004) compararam os casos de próteses parciais 

removíveis inferiores confeccionadas a partir da técnica do modelo alterado e da 

técnica direta em 72 pacientes, em relação aos aspectos clínicos da prótese após 

um ano de uso. Foram avaliados o suporte, a adaptação e a extensão da base da 

prótese. Essa última foi avaliada por inspeção visual e ajuste das bordas. A saúde 

dos dentes pilares foi avaliada através do índice gengival, da mobilidade e de 

profundidade do sulco. O conforto percebido pelos pacientes foi mensurado através 

da aplicação de um questionário de satisfação. Não houve diferença 

estatisticamente significativa em relação à estabilidade e à extensão das bases das 

próteses. Os autores também demonstraram não ter havido diferenças relevantes 

em relação ao número de ajustes na base da prótese, no nível de satisfação e 

conforto do paciente quando comparada com a técnica de moldagem funcional do 

modelo alterado. Sendo assim, nenhum dos achados foi relacionado ao 

procedimento de moldagem. 

Muitos clínicos questionam a superioridade da técnica de moldagem funcional 

do modelo alterado sobre a técnica direta (convencional) (PRASAD; MONACO JR, 

2010). A técnica do modelo alterado pode ser substituída por muitos profissionais 

pelo tempo adicional, porque requer duas sessões para moldagem, uma para 

confecção da armação metálica e a outra para a da fibromucosa, o que aumenta o 

tempo clínico, o custo, o potencial de erros técnicos, além da falta de benefício 

documentado na literatura (FRANK; BRUDVIK; NOONAN, 2004). Apesar da técnica 
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do modelo alterado ser ensinada na maioria das escolas americanas, uma pesquisa 

com dentistas mostrou que 95% nunca ou apenas algumas vezes usam essa técnica 

na prática diária (COTMORE et al., 1983). 

Sajjan (2010) afirmou, através de um relato de caso, que próteses de 

extensão distal são susceptíveis de serem deslocadas sobre pressão oclusal, 

resultado do deslocamento da mucosa. Para o autor, a técnica de moldagem 

funcional do modelo alterado evita essa situação através da realização da moldagem 

sob pressão controlada. Segundo o autor, o modelo alterado reproduz as áreas da 

extremidade livre da sela em condições que simulam a carga funcional. Dessa 

forma, as forças são distribuídas de modo mais uniforme na extremidade livre, por 

isso preserva o rebordo residual e a prótese se torna mais estável.  

Uma síntese dos principais estudos pode ser observada na Tabela 1. As 

pesquisas apresentam níveis de evidência II e IV, baseado na National Health and 

Medical Research (AUSTRALIA, 2000), que avalia a qualidade clínica para 

intervenções. O primeiro indica ensaios clínicos controlados randomizados e o 

segundo, série de casos. Sendo assim, quando se analisa a literatura, observa-se 

que não existem evidências científicas suficientes disponíveis para sustentar 

categoricamente a indicação de uma técnica de moldagem funcional mais adequada 

em PPR de extremidade livre. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste ensaio clínico foi comparar a eficiência da técnica de 

moldagem funcional do modelo alterado com a da técnica direta em relação ao 

número de pontos de contatos oclusais por unidades oclusais durante a instalação, à 

integridade da fibromucosa, 24 horas após a instalação, e à extensão da base da 

prótese em usuários de prótese total superior e parcial removível inferior, com arcos 

Classe I de Kennedy. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo individuado, de intervenção, do tipo ensaio clínico 

controlado. O grupo controle foi constituído por pacientes em que foi realizada a 

moldagem funcional pela técnica direta. Optou-se pela não randomização, porque os 

participantes foram escolhidos por critérios de disponibilidade e conveniência. 

Quanto ao mascaramento, foi duplo-cego, porque o pesquisador que coletou os 

dados não sabia o tipo de moldagem realizada ou desconhecia o grupo de 

pertencimento do indivíduo, assim como os pacientes não sabiam a qual dos grupos 

pertenciam. O estudo foi classificado como paralelo, visto que foi realizada a 

comparação entre os dois grupos, o que foi feito a intervenção e o controle. 

A pesquisa seguiu as diretrizes do Transparent Reporting of Evaluations with 

Nonrandomized Designs (TREND) (anexo A), para orientar relatos de ensaio clínico 

controlados não randomizados (DES JARLAIS et al., 2004). 

 

4.2 LOCAL 

 

 O estudo foi realizado no Departamento de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.3 AMOSTRA 

 

 A amostra foi do tipo não probabilística e voluntária, composta inicialmente 

por 63 pacientes, dos quais permaneceram 51 (42 mulheres e 9 homens), com 

média de idade de 58,96 anos. Os voluntários eram portadores de arco totalmente 

desdentado maxilar e Classe I de Kennedy mandibular, de ambos os sexos, com 

bom estado de saúde geral, reabilitados na clínica de graduação do Departamento 

de Odontologia da UFRN. Para o estudo, foram divididos em dois grupos: grupo 

TMMA (n=29) e Grupo TMD (n=22). 
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Figura 1- Fluxograma dos participantes do grupo TMMA e TMD em cada etapa do 

estudo com números das exclusões, perdas e desistências ao logo da pesquisa. 

Receberam a intervenção 
da TMMA (n=29) 

Receberam a intervenção 
da TMD (n=22) 

Acompanhamento 

PONTOS DE CONTATO 
Perda de seguimento (n=6) 

estudo piloto 
 

PONTOS DE CONTATO 
Perda de seguimento (n=2) 

estudo piloto 

INTEGRIDADE 
Perda de seguimento (n=6) 

Não compareceram ao controle 

INTEGRIDADE 
Perda de seguimento (n=2) 

Não compareceram ao controle 

EXTENSÃO DA BASE 
Perda de seguimento (n=4) 

Desistiram da pesquisa 

EXTENSÃO DA BASE 
Perda de seguimento (n=2) 

Desistiram da pesquisa 

Análise 

Analisados 
- Pontos de contato (n= 23) 
- Integridade (n= 23) 
- Extensão da base (n=25) 

Analisados 
- Pontos de contato (n= 20) 
- Integridade (n=20) 
- Extensão da base (n=20) 
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4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Foram incluídos os pacientes com necessidade de reabilitação oral com 

prótese total removível na arcada superior e de prótese parcial removível na arcada 

inferior com extremidade livre posterior bilateral (Classe I de Kennedy) reabilitados 

na UFRN. Foi buscado um controle adequado e uma uniformização dos indivíduos 

estudados, tendo em vista que as reabilitações seguem o mesmo padrão clínico e 

protocolo para todos os indivíduos da pesquisa.  

Os pacientes deveriam possuir de 5 a 8 dentes como critério de uniformização 

da amostra. Optou-se pela presença de 5 a 8 dentes inferiores, variando 

desde 5 dentes anteriores (4 incisivos e 1 canino)  a todos os anteriores e 2 

unidades oclusais (UO) de pré-molares. Isso corresponde à variação de 0 a 2 

unidades oclusais (UO) remanescentes posteriores presentes. Kayser (1981) definiu 

UO como sendo cada pré-molar em oclusão equivalente a uma UO e cada molar 

equivalente a duas UO. Os pacientes que possuíam entre 0 e 2 UO pertenciam a 

um grupo com características comuns nos trabalhos de Kayser e 

colaboradores segundo a função oral, o que incluía a capacidade mastigatória. 

Eles tinham ainda que possuir o rebordo reabsorvido segundo a classificação 

da altura óssea do rebordo residual no sentido vestibulolingual. O rebordo residual 

foi considerado reabsorvido quando a sua secção transversal (osso alveolar residual 

e mucosa que o reveste) apresentasse a forma de um triângulo isósceles em que a 

base do rebordo corresponde ao lado maior desse triângulo (DI FIORE, S.; DI 

FIORE, M.; DI FIORE, A., 2010). Foram, então, excluídos 12 pacientes como forma 

de padronização da amostra. 

 

4.5 CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Antes de iniciar a coleta de dados, foi entregue aos pacientes um termo de 

consentimento com o esclarecimento dos objetivos da pesquisa (apêndice A). O 

termo de consentimento livre e esclarecido, segundo o qual os sujeitos consentiam 

com a utilização de seus dados obtidos com o questionário para uma posterior 

análise para fins da pesquisa, foi lido pelo pesquisador e assinado pelos pacientes, 

que concordaram com o exposto. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 A presente pesquisa encontra-se de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde (Resolução 196/96) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, sob o 

número CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) 

03054612.4.0000.5292 (anexo B). 

Após essa aprovação, o projeto foi registrado na base REBEC (Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-8fs5ww/) 

com o identificador RBR-8fs5ww e título “Estudo clínico comparativo entre a técnica 

de moldagem funcional do modelo alterado e a técnica de moldagem funcional direta 

em próteses parciais removíveis de extremidade livre distal” (apêndice B). 

 

4.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

As variáveis do estudo foram obtidas por um único examinador por meio de 

questionário (apêndice C). Os exames foram realizados nas clínicas do 

Departamento de Odontologia da UFRN. 

 

 

4.7.1 Dados pessoais 

 

 Foram coletados dados pessoais referentes a nome, telefone, data de 

nascimento, idade, gênero, etnia, profissão, endereço, estado civil, cidade, estado, 

naturalidade e nacionalidade. 
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4.7.2 Etapas de confecção da prótese 

 

1ª etapa clínica 

 

Foi feito o exame clínico do paciente, para anotação de todas as informações 

e de todos os dados fornecidos em ficha clínica específica. Foi realizada uma 

anamnese completa para verificação do estado de saúde geral e oral, assim como 

para avaliação da história e expectativa do paciente para o tratamento. Quanto ao 

exame extra-oral, foi verificada assimetria facial, forma do rosto e condições da 

articulação temporomandibular. No exame intra-oral (Figura 2), avaliou-se as 

condições dos tecidos moles, palpação muscular, o tipo de rebordo (normal ou 

reabsorvido) e o tipo de mucosa (flácida, rígida ou compressível), além de terem sido 

realizados exames radiográficos dos casos que contribuíam para o diagnóstico do 

dente pilar.  

Foi realizada a moldagem anatômica dos arcos maxilar e mandibular por meio 

de moldeiras pré-fabricadas em aço inoxidável, utilizando-se, como material de 

moldagem, o hidrocolóide irreversível (alginato), conforme as especificações do 

fabricante, para obtenção os modelos de estudo. O molde foi considerado ideal 

quando apresentava bordas arredondadas, espessura uniforme do material de 

moldagem, superfície do material distribuída uniformemente na moldeira, correta 

centralização e reprodução detalhada da anatomia do rebordo residual e dos dentes 

remanescentes, no caso mandibular (Figura 3). Nos casos de fuga a esse padrão, 

os moldes foram descartados e feita a repetição da moldagem realizada.  

Na mesma sessão clínica, também foi realizado o delineamento do modelo 

inferior, em que foram observadas as áreas retentivas, planos-guias a serem 

determinados, o desenho da PPR e a localização dos nichos. Os apoios deveriam 

estar localizados na mesial do espaço protético e os retentores diretos deveriam ser 

do tipo grampos de Roach.  Além disso, foi feita a delimitação da área chapeável e 

os alívios no modelo superior a fim de se confeccionar a moldeira individual.  
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Figura 2 - Exame clínico do paciente. 

 

 

Figura 3 - Moldes dos arcos totalmente desdentado maxilar e parcialmente edêntulo 

mandibular, imediatamente após a sua obtenção. 

 

 

 

2ª etapa clínica 

 

 Foi realizado o preparo dos dentes pilares, com preparo dos nichos 

planejados e, quando necessário, o preparo dos planos-guia, áreas retentivas, pré-

molarizações, entre outros (Figura 4) e a moldagem para obtenção do modelo de 

trabalho inferior. Assim, realizou-se a moldagem, inicialmente, com silicone de 

condensação (base pesada) na região correspondente à área desdentada e, 

posteriormente, com alginato em toda a moldeira de estoque. O modelo de trabalho 

foi levado novamente ao delineador para avaliação da qualidade do preparo de boca 

e, após confirmada sua precisão, a trajetória de inserção e remoção foi registrada 

(Figura 5).  
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Para realização da moldagem funcional superior, a moldeira individual foi 

previamente ajustada por meio do desgaste das bordas com brocas de tungstênio 

acopladas em uma peça reta e micro-motor, bem como alívios nas regiões de freios 

com discos de carborundum montados em mandril. Na sequência, para 

individualização das bordas, foi utilizada a godiva de baixa fusão em bastão. Para 

moldagem funcional propriamente dita, foi utilizada pasta zincoenólica, procurando 

reproduzir o maior número possível de detalhes anatômicos e funcionais da área 

chapeável, realizando os movimentos funcionais com a musculatura (Figura 6). 

Determinou-se, assim, bordas protéticas que respeitem a musculatura paraprotética 

e as suas inserções. Sobre o modelo foi confeccionada a base de prova que 

juntamente com o rodete de cera forma o plano de orientação superior.  

 

Figura 6 - Molde maxilar e modelo obtido. 

 

 

 

 

Figura 4 - Preparo dos dentes pilares. Figura 5 – Delineamento. 
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3ª etapa clínica 

 

Foi feita a prova da estrutura metálica inferior na boca do paciente (Figura 7), 

observando-se sua inserção e remoção, que deve coincidir com a trajetória de 

inserção predeterminada no delineamento, o assentamento total dos apoios sobre 

os nichos, assim como a estética e a fonética e, por último, a oclusão. Após 

verificada a adaptação da estrutura metálica, para o grupo TMMA, realizou-se um 

alívio com cera sobre o modelo na região correspondente ao espaço protético, a 

sela metálica foi aquecida e colocada em posição sobre o modelo até o seu 

assentamento final.  A cera que ficou contida nas grades da sela foi removida para 

aumentar a retenção da resina acrílica, a qual foi manipulada e acomodada sobre o 

modelo nos limites da área chapeável após a sua polimerização, com a estrutura 

metálica em posição. A estrutura foi retirada do modelo e as irregularidades da 

moldeira individual foram removidas. Procedeu-se com o ajuste na boca do paciente, 

de modo que a moldeira deveria contornar anatomicamente toda linha oblíqua 

interna e externa, tanto do lado direito quanto esquerdo, e cobrindo metade da 

papila piriforme. Foi realizada a moldagem do selado periférico com a godiva em 

bastão de baixa fusão, movimentando a sua musculatura, mantendo a estrutura 

metálica em posição pelos apoios e pedindo ao paciente para movimentar a língua 

lateralmente e para anterior. Em seguida, realizou-se a moldagem funcional com 

poliéter (ImpregumTM Soft®, 3M ESPE, Alemanha), executando-se os movimentos 

para registrar todas as inserções musculares, mantendo a moldeira em posição 

pelos apoios (Figura 8).  

Na mesma sessão clínica, executou-se o ajuste do plano de orientação 

superior. Começou-se pela determinação da dimensão vertical de oclusão, 

procedendo-se o suporte do lábio, planos oclusais anterior e posterior e ajuste do 

corredor bucal; e a montagem em articulador semi-ajustável (ASA) do modelo 

superior com auxílio do arco facial, foram então demarcadas as linha de referências: 

a linha média, a linha dos caninos e a linha alta do sorriso (Figura 10).  

Depois, foi realizado o ajuste do plano oclusal inferior e o registro das 

relações maxilomandibulares (Figura 11), utilizando-se a pasta zincoenólica sobre o 

rodete de cera para o registro oclusal. Com isso, realizou-se a montagem em ASA 

do modelo inferior (Figura 12) e, em seguida, a seleção dos dentes artificiais 
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(Biotone - Dentsply Ind. e Com. Ltda – Rio Janeiro, RJ, Brasil). Os dentes foram 

montados seguindo os preceitos da oclusão balanceada, que preconiza o contato 

simultâneo de todos os dentes posteriores, em harmonia com os movimentos 

mandibulares.  

 

Figura 7 - Prova da armação metálica no arco inferior. 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Molde funcional. Figura 9 - Modelo alterado obtido. 
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4ª etapa clínica 

 

Foi feita a prova clínica dos dentes artificiais montados em cera, sendo 

observados a cor, a forma e o tamanho dos dentes, ponderando-se esses fatores 

com os pacientes. Foi verificada visualmente também a condição oclusal dos dentes 

montados e realizada moldagem funcional, nos pacientes do grupo TMD (Figura 13). 

Para isso, foi preparado o poliéter (ImpregumTM Soft®, 3M ESPE, Alemanha), 

carregada a porção interna da moldeira e levada à boca. A PPR foi assentada 

pressionando apenas sobre os apoios, sem pressão sobre a extremidade livre e com 

pedido ao paciente para ocluir. Mantendo-se o paciente de boca fechada (Figura 

Figura 10 – Montagem no ASA do modelo de 

trabalho superior. 

Figura 11 – Registro das relações 

intermaxilares. 

Figura 12 - Montagem no ASA do 

modelo de trabalho inferior. 
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14), executou-se o tracionamento dos lábios com orientação que fizesse 

movimentos com a língua.  

Foram realizadas as etapas para o processamento laboratorial de inclusão, 

prensagem, demuflagem, remontagem no articulador semi-ajustável e ajuste oclusal, 

nos casos do grupo TMMA, acabamento e polimento das próteses. 

 

  

 

              

 

 

5ª etapa clínica 

 

Na etapa de instalação das próteses (Figura 15), inicialmente, a base da 

prótese foi ajustada quando a retenção do rebordo não permitiu o seu 

assentamento. Para realização desse ajuste, as áreas foram detectadas e 

demarcadas com o lápis cópia e a prótese foi, então, colocada em posição e 

demarcada as áreas interferentes. Em seguida, a variável número de pontos de 

contatos oclusais por unidade oclusal foi coletada. Após a coleta, quando 

necessário, foi realizado ajuste oclusal com a finalidade de eliminar os contatos 

excessivos e procurando o equilíbrio bilateral dos contatos. As interferências 

grosseiras em lateralidade e protrusão também foram ajustadas. Foram prestadas 

orientações ao paciente, de forma oral e por escrito (apêndice d), sobre como 

deveria ser feita a inserção e a remoção da prótese, a possibilidade de desconforto 

no período de adaptação, a importância de optar por alimentação 

predominantemente macia nos primeiros dias de uso, a possibilidade de 

aparecimento de pontos de dor, a dificuldade fonética e a possibilidade do aumento 

da salivação. As orientações contemplaram, ainda, a necessidade de evitar o uso 

Figura 13 - Moldagem funcional 

pela técnica direta. 

Figura 14 - Verificação da relação 

entre os dentes. 
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das próteses durante a noite; a importância da higienização das próteses e os 

cuidados com os tecidos orais e dentes remanescentes. Foram marcados, então, os 

controles de 24 horas, 7, 15, 30, 60 dias e 6 meses. Sendo apenas avaliado o de 24 

horas para observar a diferença entre os grupos. Nesse controle foi coletada a 

variável integridade da fibromucosa após 24horas. 

 

 

 

 

 

4.7.3 Técnica de moldagem funcional  

 

Após a prova e o ajuste da estrutura metálica da prótese parcial removível, os 

participantes foram divididos por critérios de disponibilidade e conveniência em dois 

grupos, de acordo com o tipo de técnica utilizada para confecção das próteses 

parciais removíveis: o grupo TMMA (Técnica moldagem funcional do modelo 

alterado) (n=29), no qual as próteses dos pacientes foram confeccionadas através 

da técnica do modelo alterado e o grupo TMD (técnica de moldagem direta) (n=22), 

no qual os pacientes tiveram suas próteses confeccionadas pela técnica do modelo 

direto. 

 

4.7.3.1. Técnica de Moldagem Funcional do Modelo Alterado 

 

Na técnica de moldagem funcional do modelo alterado, uma estrutura 

metálica é fabricada em um molde feito por uma única impressão. A infra-estrutura  

provada em boca para verificar o ajuste aos dentes pilares e aos tecidos. Realiza-se 

alívio de cera sobre o modelo de gesso na região correspondente ao espaço 

Figura 15 - Instalação das próteses. 
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protético e uma moldeira de resina acrílica é confeccionada na extremidade livre que 

se une à sela da estrutura metálica (Figura 16). Realiza-se o ajuste da moldeira na 

boca do paciente, buscando-se a correta extensão das bordas (Figura 17), com 

auxílio de brocas de tungstênio acopladas em uma peça reta (Figura 18). A 

moldagem do selado periférico é realizada na extremidade livre com godiva em 

baixa fusão (Figura 19). Uma moldagem de corpo é realizada com poliéter para 

capturar o rebordo residual em função, mantendo-se a estrutura metálica em 

posição pelos apoios (Figura 20). Após moldagem funcional, o modelo original é 

recortado a 1mm da face distal do último dente. O molde funcional, juntamente com 

a estrutura metálica, é adaptado à parte dentada que restou do modelo original 

(Figura 21) (CARR; McGIVNEY; BROWN, 2005; PRASAD; MONACO JR, 2010). 

 

 

                          

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Confecção da moldeira 

individual. Figura 17 - Ajuste da moldeira. 

Figura 18 - Ajuste da moldeira. Figura 19 - Moldagem do selado periférico. 
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4.7.3.2. Técnica de Moldagem Funcional Direta 

 

Na técnica de moldagem funcional direta, os procedimentos, desde a prova 

da estrutura metálica até o ajuste da moldeira individual, são os mesmos descritos 

para a técnica do modelo alterado. A partir dessa fase, sobre a base de prova, 

colocam-se os rodetes de cera que serão utilizados para registro interoclusal e 

montagem no articulador semi-ajustável que possibilita a montagem dos dentes. 

Após a prova dos dentes, o material de moldagem é colocado na base de prova, que 

agora funcionará como moldeira. Este é levado para a boca do paciente que deve 

manter os dentes em oclusão sem pressão (Figura 23) enquanto o profissional 

manipula a musculatura para-protética. Envia-se o conjunto para inclusão na mufla e 

acrilização (Figura 24). 

 

 

 

Figura 20 - Moldagem funcional. 

Figura 21 - Preparo para confecção do 

modelo alterado. 

Figura 22 - Modelo alterado. 
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Figura 23 - Dentes em oclusão.                                         Figura 24 -  Molde funcional. 

              

 

 

4.7.4 Oclusão na instalação 

 

O número de pontos de contato oclusais por unidade oclusal foi registrado 

após a instalação das próteses, sem a realização de ajustes, pelo mesmo 

profissional, treinado e calibrado para realizar esta pesquisa clínica, com o paciente 

em oclusão cêntrica. O registro foi realizado com ele sentado, com o encosto da 

cadeira posicionado a aproximadamente 45º. Foi utilizada uma fita de papel carbono 

(AccuFilm® II, CE Mfd. for Parkell, Farmingdale, NY, USA), interposta pela pinça tipo 

Muller para carbono (marca Duflex, Juiz de Fora, Brasil), entre as hemiarcadas 

superior e inferior. Foi solicitado ao paciente que ocluísse sucessivamente, com 

vigor em sua posição habitual, para que os pontos ficassem evidentes nas próteses 

e dentes para poder ser realizado o registro. Foi efetivada a demarcação dos pontos 

seguindo os preceitos de que cada um dos demarcados na prótese superior deveria 

apresentar um ou mais pontos na prótese parcial removível inferior. Após visualizá-

los nas próteses (Figuras 25 e 26), os pontos foram identificados e registrados em 

fichas individuais (apêndice c), confeccionadas exclusivamente para pesquisa. Não 

foi utilizada pasta para evidenciar compressão, nem feito ajuste da base da prótese 

no momento da instalação para não interferir nos resultados da integridade da 

fibromucosa no acompanhamento de 24 horas. 
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4.7.5 Extensão da base da prótese 

 

A avaliação da extensão da borda da prótese foi realizada por inspeção visual 

e a necessidade do ajuste das bordas através do método proposto por Frank, 

Brudvik e Noonan (2004). Para os autores, não ocorria nenhuma sob-extensão, 

quando havia uma correta extensão da prótese contornando anatomicamente todo 

flanco vestibular e lingual, tanto do lado direito quanto esquerdo, e cobrindo metade 

da papila retromolar. Havia alguma sob-extensão quando a borda da prótese estava 

1 a 2 mm aquém do flanco vestibular e  lingual ou com extensão menor que metade 

da papila retromolar. Era considerada com sob-extensão quando uma grande sob-

extensão das bordas fosse encontrada. Segundo os estudiosos, nenhuma sobre-

extensão diz respeito à correta extensão da prótese contornando anatomicamente 

todo flanco vestibular e lingual, tanto direito quanto esquerdo, e cobrindo metade da 

papila retromolar. Alguma sobre-extensão corresponde à redução necessária de 1 a 

2 mm das bordas vestibular, lingual ou com extensão superior à metade da papila 

retromolar. Foi considerada sobre-extendida quando havia necessidade de redução 

das bordas da prótese acima de 3mm. Para o nosso estudo, quando a extensão da 

base da prótese estava adequada, foi considerada normal e, quando apresentava 

sob ou sobre-extensão, foi considerada inadequada. 

 

 

 

Figura 25 – Verificação do número de 
oclusais na PT superior. 

 

Figura 26 - Verificação do número de oclusais 
na PPR inferior. 
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4.7.6 Integridade da fibromucosa 

 

Para análise da integridade da fibromucosa, foi avaliada a presença ou 

ausência de úlcera traumática (Figura 27), uma das lesões mais frequentes da 

mucosa bucal. Essa alteração apresenta uma etiologia variada, sendo sua causa 

mais comum em pacientes portadores de próteses, procedimentos profissionais 

iatrogênicos (MILLER, 1973). A causa direta das ulcerações são bordas 

sobreestendidas e oclusão não balanceada (TAYLOR; MORTON, 1991). A 

apresentação clínica da úlcera traumática é caracterizada por uma ulceração, 

usualmente de pequenas dimensões, bem delimitada, envolta por halo eritematoso, 

sem elevações das margens com coloração esbranquiçada (MILLER, 1973; BUDTZ-

JORGENSEN, 1981). As úlceras desenvolvem-se mais comumente entre o primeiro 

e o segundo dia após a instalação de novas próteses (TAYLOR; MORTON, 1991). 

Sua prevenção envolve cuidados na extensão das bases das próteses e no ajuste 

da oclusão. As cargas mastigatórias devem ser o mais uniformemente possível 

distribuídas para evitar ferimentos na mucosa bucal.  

Foi avaliada a integridade da fibromucosa na sessão de controle periódico de 

24horas após a instalação das próteses parciais removíveis, comprovando-se que, 

antes da instalação, toda a fibromucosa estava íntegra. O controle cumpriu a 

finalidade de permitir observar a presença de áreas ulceradas, bem como o local 

para que fosse realizado o ajuste dessas lesões possivelmente relacionadas com 

movimentos horizontais originados durante a mastigação devido ao uso de próteses 

com instabilidade oclusal. A úlcera traumática é comum nesse caso, normalmente, 

localizada na região de fundo de sulco (MILLER, 1973; BUDTZ-JORGENSEN, 

1981). Logo em seguida, foi realizado o ajuste da prótese, com o auxílio de brocas 

em peça reta, quando estas causavam alguma injúria aos tecidos de suporte, 

utilizando-se uma pasta indicadora de pressão ou, mais comumente, o lápis cópia 

nas áreas ulceradas e, em seguida, realizado o polimento dessas áreas que foram 

desgastadas, com a finalidade de o paciente se encontrar livre de irritações teciduais 

e confortáveis com suas próteses.  
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4.7.7 Resiliência da fibromucosa 

 

A resiliência é definida como a possibilidade que a fibromucosa que reveste o 

rebordo residual apresenta de ser comprimida, quando sujeita a forças 

compressivas, e de voltar ao seu volume inicial, uma vez cessada a ação dessas 

forças, sem apresentar deformação ou deslocamento dos tecidos que a constituem 

(DI FIORE, S.; DI FIORE, M.; DI FIORE, A., 2010). A análise do grau de resiliência 

da fibromucosa que reveste o rebordo residual foi obtida através da inspeção visual 

e palpação em toda sua extensão. Foi considerada dura, uma mucosa fibrosa e 

firmemente aderida mostrando pequeno ou nenhum deslocamento durante aplicação 

de uma pressão digital. Flácida, quando o tecido não possuía resistência ao 

deslocamento durante a pressão digital movendo-se e sofrendo alteração de volume 

com facilidade. Resiliente, quando a fibromucosa que a reveste foi menos fibrosa e 

densa que a dura e quando submetida à ação de forças compressivas, sofreu uma 

alteração de volume um pouco mais acentuada que a representada pela 

fibromucosa que caracteriza o rebordo residual duro, e mista, quando apresentava 

associação de um dos tipos descritos anteriormente.  

 

 

 

 

Figura 27 - Úlcera traumática no rebordo inferior. 
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4.7.8 Forma do rebordo residual inferior  

 

As formas dos rebordos residuais foram verificadas em relação ao plano 

oclusal da prótese total maxilar, após o ajuste das discrepâncias oclusais que 

podiam existir, ou em relação ao plano oclusal funcional traçado para os dentes 

artificiais da PPR (DI FIORE, S.; DI FIORE, M.; DI FIORE, A., 2010). Os tipos de 

rebordos residuais foram enquadrados em quatro tipos distintos: Paralelo, quando 

mesio-distalmente a região principal de suporte do rebordo residual era paralela ao 

plano oclusal estabelecido para os dentes artificiais da prótese. Descendente para 

distal, quando a região principal de suporte do rebordo residual e o plano oclusal 

dos dentes artificiais foram convergentes para mesial. Ascendente para distal, 

quando a região principal de suporte do rebordo residual e o plano oclusal dos 

dentes artificiais foram convergentes para distal, e côncavo, quando a sua região 

principal de suporte foi côncava em relação ao plano oclusal funcional dos dentes 

artificiais.  

 

4.7.9 Comprimento do rebordo residual inferior  

 

O comprimento do rebordo alveolar foi medido na boca do paciente iniciando 

a 2 mm da gengiva marginal do último pilar protético e o final do rebordo localizado 

nos 2/3 da papila piriforme. 
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4.8 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

4.8.1- Efeito da técnica de moldagem funcional sobre o número de pontos de 

contato oclusais por unidade oclusal, integridade da fibromucosa e extensão 

da base da prótese 

 

Quadro 1 - Elenco das variáveis em relação à técnica de moldagem, pontos de 
contato oclusais na instalação, integridade da fibromucosa e extensão da base da 
prótese. Natal-RN, 2012. 
 

Tipo Variável Classificação 
Categoria/ escala de 

medida 

Dependente 

 

Pontos de contato 

oclusais por unidade 

oclusal 

Quantitativa discreta Número 

Dependente 
Integridade da 

fibromucosa 
Categórica nominal 

0- Normal 

1- Vermelhidão ou 

úlcera 

Dependente 
Extensão da base 

da prótese 
Categórica nominal 

0- Normal 

1- Sobre-extensão ou 

sob-extensão 

Dependente 
Resiliência da 

fibromucosa  
Categórica nominal 

0- Resiliente 

1- Dura 

2- Flácida 

3- Mista 

Dependente 
Forma do rebordo 

residual inferior 
Categórica nominal 

0- Ascendente distal 

1- Descendente distal 

2- Paralelo 

3- Côncavo 

Dependente 
Comprimento do 

rebordo inferior 

Quantitativa 

contínua 
Milímetros 

Independente 
Técnica de 

moldagem funcional 
Categórica nominal 1- Técnica do modelo 

alterado 
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2- Técnica direta 

 

4.9  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística, utilizou-se o programa SPSS 17.0® (SPSS Inc., 

Chicago, Illinois). Foi feita a análise descritiva dos dados com valores absolutos, 

frequências e medidas de tendência central e variabilidade. Os dados foram 

submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, mostrando um valor 

de p0,05, indicando aderência a uma distribuição normal. Aplicou-se o teste t de 

Student para verificar a associação entre os dois grupos de tratamento (técnica do 

modelo alterado e técnica direta) e o número de pontos de contato oclusais por 

unidade oclusal. O teste qui-quadrado foi usado para verificar a associação entre a 

técnica e a integridade da fibromucosa. O exato de Fisher foi adotado para avaliar a 

associação da técnica com a extensão da base da prótese, com confiança 

estatística de 95%. Os dados foram apresentados sob a forma de tabelas. 

 

Quadro 2 - Testes estatísticos paramétricos realizados. Natal-RN, 2012. 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

Número de 

categorias 
Teste estatístico 

Quantitativa Categórica 2 grupos Teste t 

Categórica Categórica 2 grupos 
Qui-quadrado e 

Exato de Fisher 
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RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por 51 sujeitos, sendo 9 (17,6%) homens e 42 

mulheres (82,4%), com média de idade de 58,9 (±9,1) anos (Tabela 2) e tempo de 

utilização da prótese total superior de 6,3 (±4,8) anos. As demais características da 

amostra são apresentadas nas Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 2 - Distribuição absoluta e relativa da amostra estudada segundo gênero e 
idade. Natal, RN. 2012. 
 

Gênero Média de idade (anos) N % 

Masculino 63,67 09 17,64% 

Feminino 57,95 42 82,35% 

Total 58,96 51 100% 

 

Tabela 3 - Distribuição da amostra estudada segundo as variáveis quantitativas. 
Média e desvio padrão. Natal, RN. 2012. 
 

VARIÁVEIS Média ±dp 

Tempo de utilização da prótese total superior em uso (anos) 6,3 4,8 

Tempo de utilização da prótese removível em uso (anos) 1,2 2,0 

Tempo de desdentado total superior (anos) 29,3 12,2 

Tempo da última perda inferior (anos) 22,0 11,1 

Número de unidades oclusais 6,3 1,3 

Comprimento do rebordo inferior direito (mm) 39,7 9,7 
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Comprimento do rebordo inferior esquerdo (mm) 39,0 11,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4 – Distribuição da amostra estudada segundo as variáveis categóricas. 
Valores absolutos (n) e percentuais. Natal, RN. 2012. 
 

 

VARIÁVEIS 

 

n 

 

% 

Resiliência da fibromucosa 

Resiliente 

Dura 

Flácida 

Mista 

 

36 

4 

6 

1 

 

76,6 

8,5 

12,8 

2,1 

Forma do rebordo residual inferior direito  

Ascendente distal 

Descendente distal 

Paralelo 

Côncavo 

 

8 

14 

17 

8 

 

17,0 

29,8 

36,2 

17,0 

Forma do rebordo residual inferior esquerdo 

Ascendente distal 

Descendente distal 

Paralelo 

Côncavo 

 

9 

12 

19 

7 

 

40,4 

19,1 

25,5 

14,9 
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Na análise da relação entre a técnica de moldagem e as variáveis 

independentes entraram-se associações significativas apenas para o tempo de 

utilização da prótese removível atual (p=0,01). As Tabelas 5 e 6 expõem esse 

resultado. 

 

Tabela 5 - Distribuição da amostra estudada de acordo com as variáveis 
independentes quantitativas e a técnica de moldagem. Média, desvio padrão e 
significância estatística. Natal, RN. 2012. 
 

VARIÁVEIS  Média ±dp p 

Idade  

Técnica direta 60,3 10,3 0,37 

Modelo alterado 58,0 8,3  

Tempo de utilização da prótese 

total superior atual 

Técnica direta 6,9 5,4 0,49 

Modelo alterado 5,8 4,4  

Tempo de utilização da prótese 

removível atual 

Técnica direta 2,0 2,4 0,01 

Modelo alterado 0,6 1,5  

Tempo de desdentado  

Total superior 

Técnica direta 29,8 12,5 0,80 

Modelo alterado 28,9 12,2  

Tempo da última perda inferior 

Técnica direta 22,7 8,8 0,69 

Modelo alterado 21,4 12,9  

Comprimento rebordo inferior 

direito 

Técnica direta 38,9 7,6 0,62 

Modelo alterado 40,4 11,3  

Comprimento rebordo inferior 

esquerdo 

Técnica direta 37,9 7,3 0,55 

Modelo alterado 39,9 13,6  

Número de unidades oclusais Técnica direta 6,0 1,5 0,27 

 Modelo alterado 6,5 1,1  

 

Tabela 6 - Distribuição da amostra estudada de acordo com as variáveis 
independentes categóricas e a técnica de moldagem. Valores absolutos (n), 
percentuais e significância estatística. Natal, RN. 2012. 
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  Modelo alterado Técnica direta  

VARIÁVEIS  n % n % p 

Sexo Masculino 3,0 10,3 6,0 27,3 0,11 

Feminino 26,0 89,7 16,0 72,7  

Resiliência da fibromucosa Resiliente 22,0 81,5 14,0 70,0 0,62 

Dura 2,0 7,4 2,0 10,0  

Flácida 3,0 11,1 3,0 15,0  

Mista 0,0 0,0 1,0 5,0  

Altura óssea do rebordo 

alveolar mandibular 

Normal 6,0 24,0 2,0 10,0 0,22 

Reabsorvido 19,0 76,0 18,0 90,0  

Forma do rebordo residual 

inferior direito 

Paralelo 9,0 33,3 8,0 40,0 0,70 

Ascendente distal 4,0 14,8 4,0 20,0  

Descendente distal 8,0 29,6 6,0 30,0  

Côncavo 6,0 22,2 2,0 10,0  

Forma do rebordo residual 

inferior esquerdo 

Paralelo 12,0 44,4 7,0 35,0 0,91 

Ascendente distal 5,0 18,5 4,0 20,0  

Descendente distal 6,0 22,2 6,0 30,0  

Côncavo 4,0 14,8 3,0 15,0  

       

 

 

 

 

5.2 ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E 

DEPENDENTES ESTUDADAS 

 

 Foram realizadas análises descritivas e testes estatísticos a partir do 

cruzamento das variáveis dependentes (pontos de contato oclusais por unidade 

oclusal, integridade da fibromucosa e extensão da prótese) com a variável 

independente (técnica de moldagem funcional): 

 

 Pontos de contato oclusais por unidade oclusal X técnica de moldagem 

funcional; 

 Integridade da fibromucosa X técnica de moldagem funcional; 
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 Extensão da base da prótese X técnica de moldagem funcional 

 

5.2.1 Número de pontos de contato oclusais por unidade oclusal em 

associação com a técnica de moldagem funcional 

 

Com relação à associação entre os pontos de contato oclusais por unidade 

oclusal com a técnica de moldagem funcional utilizada, pode-se verificar os 

resultados obtidos na Tabela 7. O teste t de Student foi utilizado para comparar as 

duas variáveis, não havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,462) entre 

os dois grupos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distribuição da amostra estudada de acordo com o número de pontos de 

contato oclusais por unidade oclusal após a reabilitação e a técnica de moldagem. 

Valores absolutos, média, desvio padrão, erro padrão e significância estatística. 

Natal, RN. 2012 

Técnica de Moldagem n Média Mediana Desvio padrão Erro padrão t p* 

Modelo Alterado 23 6,384 7,000 1,551 0,304 
0,741 0,462 

Técnica direta 20 6,076 6,000 1,440 0,282 

* Teste t 

 

 

5.2.2 Integridade da fibromucosa em associação com a técnica de moldagem 

funcional 

 

Com relação à associação entre a integridade da fibromucosa no controle de 

24 horas com a técnica de moldagem funcional utilizada, pode-se verificar os 

resultados obtidos na Tabela 8. O teste qui-quadrado foi usado para comparar a 

integridade da fibromucosa em suas condições anteriores à prótese com as 

apresentadas 24 horas após a instalação das próteses. Observou-se que nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi encontrada (p=0,531) entre os dois 

grupos. 
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Tabela 8 - Distribuição da amostra estudada de acordo com a integridade da 
fibromucosa em 24 horas e a técnica de moldagem. Valores absolutos (n), 
percentuais e significância estatística. Natal, RN. 2012. 
 

TÉCNICA DE MOLDAGEM  

 modelo alterado técnica direta Total p* OR 

Controle 24horas n % n % N %   

Normal 9 39,1 6 30,0 15 34,9   

Vermelhidão ou lesão 14 60,9 14 70,0 28 65,1 0,531 0,667 

Total 23 100 20 100 43 100   

*Teste qui-quadrado/ OR = odds ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3 Extensão da base da prótese em associação com a técnica de moldagem 
funcional 

 

Com relação à associação entre a extensão da base da prótese com a técnica 

de moldagem funcional utilizada, pode-se verificar os resultados obtidos na Tabela 

9. O teste exato de Fisher foi utilizado para comparar as duas variáveis, não 

havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,472) entre os dois grupos 

(Tabela 9). 

 

 

Tabela 9- Distribuição da amostra estudada de acordo com a extensão da base da 

prótese e a técnica de moldagem. Valores absolutos (n), percentuais e significância 

estatística. Natal, RN. 2012. 
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*Teste exato de Fisher 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA DE MOLDAGEM 

 modelo alterado técnica direta Total p* 

Extensão n % n % n %  

Normal 18 72,0 17 85,0 35 77,8  

Sob/ sobre-extensão 7 28,0 3 15,0 10 22,2 0,472 

Total 25 100 20 100 45 100  
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6 DISCUSSÃO 
 

Não encontramos diferença estatisticamente significativa quanto à técnica de 

moldagem funcional empregada, em relação ao número de pontos de contato 

oclusais por unidade oclusal, à integridade da fibromucosa e à extensão da base da 

prótese. 

No entanto, considerando-se o aspecto metodológico, uma grande dificuldade 

na realização da pesquisa foi a delimitação da amostra. O número inicial de 63 

pacientes foi reduzido para 51 quando se padronizou, primeiro, o número de dentes 

e, em seguida, a altura óssea.  

Tentou-se padronizar a amostra ao serem reunidos indivíduos com aspectos 

comuns em relação ao número de dentes, à altura óssea, ao fato de terem sido 

reabilitados na mesma instituição, a serem portadores de prótese total convencional 

superior e prótese parcial removível inferior Classe I de Kennedy. Mas é difícil se 

conseguir a uniformização da amostra pela enorme variabilidade e individualidade 

dos pacientes. São fatores dificultadores, por exemplo, a possibilidade de já 

haverem vivido uma experiência anterior negativa com o uso de próteses mal 

adaptadas; a condição de seu estado psicológico no momento da reabilitação e a 

disposição subjetiva para aceitar o tratamento oferecido. 

Na análise da relação entre a técnica de moldagem e as variáveis 

independentes entraram-se associações significativas apenas para o tempo de 

utilização da prótese removível atual (p=0,01), o que mostra que a experiência 

protética anterior pode influenciar na adaptação das lesões.  

Para tentar diminuir o viés de aferição, o estudo foi do tipo duplo-cego, quanto 

ao mascaramento, em que nem o pesquisador, nem o paciente sabiam a qual grupo 

faziam parte. 

A análise oclusal foi baseada na quantidade de pontos de contatos oclusais 

por unidade oclusal, obtidos após a instalação das próteses. Na literatura, não foi 

encontrada descrição numérica comparativa dos contatos oclusais obtidos em 

prótese total superior e prótese parcial removível inferior após a instalação que 

permitisse comparar esse resultado.  

Esperava-se haver uma diferença estatisticamente significativa entre as duas 

técnicas empregadas em relação ao número de pontos de contato oclusais por 

unidade oclusal durante a instalação das próteses. Na técnica do modelo alterado, a 
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inclusão na mufla para prensagem da resina acrílica foi realizada com o modelo 

funcional para a superfície interna da sela reproduzir exatamente os detalhes do 

rebordo residual e para evitar de o conjunto sofrer distorções ao ser retirado do 

modelo para ser incluído isoladamente, como ocorre na técnica direta. Além disso, o 

fato de ter ocorrido a remontagem no articulador semi-ajustável, permitindo o ajuste 

oclusal no laboratório no grupo modelo alterado fazia crer na verificação de 

disparidades substanciais na oclusão durante a instalação das próteses. 

Essa similaridade entre os grupos pode ser justificada pelo tamanho reduzido 

da amostra e pelo grau de resiliência da fibromucosa. Esse é definido como o grau 

de compressibilidade apresentado pela mucosa de revestimento do rebordo residual 

quando sob efeito da força mastigatória. Trata-se da possibilidade que a mucosa 

apresenta de ser comprimida e de voltar ao seu volume inicial sem apresentar 

deformação permanente ou sem ocorrer o deslocamento celular dos tecidos que a 

constitui (DI FIORE, S.; DI FIORE, M.; DI FIORE, A., 2010). Além de a resiliência ser 

diferente em cada indivíduo, o método de avaliação não permitiu diferenciar um 

ponto de contato mais forte ou mais fraco.  

Em termos aproximados, para a variável integridade da fibromucosa em 24 

horas, o tamanho da amostra permitiu detectar um odds ratio de 0,15; para o 

intervalo de confiança de 95%, poder do teste de 80% e prevalência de 70% do 

desfecho vermelhidão ou lesão entre os não-expostos. Entretanto, encontramos um 

odds ratio de 0,67. 

Diante dos resultados, o fato de a inclusão ser sem o modelo na técnica de 

moldagem funcional direta pode não ser uma desvantagem da mesma e talvez a 

remontagem no ASA para o ajuste oclusal não seja uma etapa necessária, assim 

como o selamento periférico, realizados na técnica do modelo alterado. Kowai et al 

(2010) mostraram, através de um ensaio clínico controlado, que o procedimento de 

remontagem das próteses totais instaladas parece não se fazer necessário para o 

correto ajuste, levando somente a um gasto adicional de tempo e recursos.  

Leupold, Flinton e Pfeifer (1992) demonstraram que, embora, a partir do ponto 

de vista estatístico da quantidade de movimento vertical na base da prótese de 

extensão distal foi menor na técnica do modelo alterado em comparação com a 

técnica direta, a partir do ponto de vista clínico, é questionável se essa diferença 

também é significativa e de relevância clínica. Apesar de não ter sido possível 
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encontrar diferença significativa do ponto de vista estatístico, em nosso estudo, 

provavelmente pelo número reduzido da amostra, percebe-se em valores numéricos, 

que, quando foi realizada a técnica de moldagem funcional do modelo alterado, 

houve maior número de pontos de contato oclusais por unidade oclusal nos dentes 

naturais e/ou artificiais. A ocorrência de vermelhidão ou úlceras foi menor e a 

extensão da base da prótese foi mais adequada. 

Esperava-se, baseado na literatura, também haver uma diferença 

estatisticamente significativa entre as duas técnicas empregadas no que diz respeito 

à integridade da fibromucosa no acompanhamento de 24 horas. No emprego da 

técnica do modelo alterado foi realizado o selamento periférico da extensão distal 

antes da moldagem funcional propriamente dita. Isso não aconteceu com a adoção 

da técnica direta, além do fato de nessa técnica os movimentos funcionais serem 

limitados durante a realização da moldagem, porque ela é realizada com os dentes 

já montados em cera. Isso não acontece na técnica do modelo alterado. 

Encontramos alguns estudos na literatura que afirmaram que a técnica de moldagem 

funcional do modelo alterado proporciona benefícios potenciais na redução do 

número de controles posteriores (LEUPOLD; KRATOCHVIK, 1965; CHO; 

LANDESMAN; ADOMIAN, 1997; FEIT, 1999), mas esses estudos apresentavam 

evidência científica limitada, por se tratarem de relatos de caso em sua maioria.  

Os casos de PPR confeccionadas pela técnica do modelo alterado e pela 

técnica direta foram comparados em um estudo clínico realizado em 72 pacientes 

(FRANK; BRUDVIK; NOONAN, 2004). A extensão da base da prótese foi avaliada 

pela inspeção visual e à necessidade de ajuste das bordas, pelo mesmo método 

utilizado no estudo atual. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

dois grupos, em relação à extensão da base da prótese, assim como foi observado 

na presente pesquisa (p=0,472).  

Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre os dois 

grupos em relação à integridade da fibromucosa no controle de 24 horas. Essa 

constatação é favorável aos achados de Frank, Brudvik e Noonan, 2004, que 

também não observaram nenhuma diferença em relação ao número de ajustes na 

base da prótese. 

Stewart, Rudd e Kuebker (1992) recomendam o retorno do paciente em 24 

horas após a instalação da prótese para evitar lesões maiores a fim de não causar 
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dor ou desconforto ao paciente. Talvez o desconforto seja um dos aspectos mais 

negativos que interferem na aceitação ou não do trabalho pelo paciente, pois 

quando passa por situações desse tipo, fica menos receptivo quanto ao sucesso do 

tratamento. As úlceras traumáticas podem ocorrer poucos dias após a instalação da 

prótese, estando associadas a uma sobre-extensão da base da prótese, 

irregularidades presentes na superfície interna e/ou relação oclusal incorreta 

(TAYLOR; MORTON, 1991). Isso fundamenta a constatação de o retorno de 24 

horas não ser suficiente para se julgar isoladamente a integridade da fibromucosa 

em relação à técnica de moldagem.  

Um fator muito importante para se evitar a presença de úlcera traumática, 

além do exame clínico cuidadoso para saber os limites em que se pode realmente 

estender a sela, é a execução de moldagens funcionais, que permitirá um perfeito 

assentamento da sela sobre a fibromucosa (EICK et al., 1987; LOVE; GOSKA; 

MIXSON, 1967). É bastante comum o aparecimento de úlcera traumática logo após 

a instalação da prótese ou no período de adaptação. Isso pode estar vinculado ao 

procedimento de moldagem funcional executado. A prevenção desse acontecimento 

é o aprimoramento da técnica de moldagem, valorizando-se essa etapa da 

confecção da prótese, no sentido de ser bem conduzida, o que pode levar a uma 

diminuição do tempo para ajuste das próteses já finalizadas. 

Um aspecto que pode justificar a semelhança dos resultados obtidos com o 

emprego das técnicas é que todas as moldagens foram realizadas por profissional 

experiente. Pode-se concluir que as técnicas apresentam resultados semelhantes 

quando bem executas. No entanto, se realizada por profissionais inexperientes, a 

técnica direta, por ser de mais fácil execução, provavelmente apresentará resultados 

mais favoráveis. A semelhança estatística entre as técnicas também pode ser 

justificada pelo tamanho da amostra em função da influência das características 

individuais do paciente. 

A técnica do modelo alterado pode ser evitada por muitos profissionais pelo 

tempo adicional, porque requer duas sessões para moldagem, uma para confecção 

da armação metálica e a outra para a da fibromucosa. Isso aumenta o tempo clínico, 

o custo, o potencial de erros técnicos, além da falta de benefício documentado na 

literatura (FRANK; BRUDVIK; NOONAN, 2004). O procedimento laboratorial de 

recorte do modelo, posicionamento da estrutura metálica com o molde funcional e o 
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respectivo vazamento são etapas que envolvem tempo laboratorial adicional e 

requerem precisão. Logo, o apoio técnico adequado é de extrema importância para 

o sucesso da técnica do modelo alterado. 

Além do número reduzido da amostra, outra limitação do estudo foi a forma 

de obtenção da mesma, pelo fato de não ser randomizado. Isso aumenta o risco de 

viés de seleção, uma vez que os participantes de cada grupo não foram escolhidos 

de forma aleatória, e sim por critérios de disponibilidade e conveniência. Tal 

procedimento prejudica a representatividade do conjunto de indivíduos estudados. 

Talvez, se a pesquisa fosse realizada em um mesmo paciente, poderia ser 

que houvesse uma diferença estatisticamente significativa no que diz respeito a 

técnica de moldagem empregada. Uma opção interessante seria a realização de um 

estudo do tipo Cross-Over, em que o mesmo paciente participa do grupo controle e 

do grupo em que será realizada a intervenção. A principal vantagem desse tipo de 

delineamento é a eliminação da grande variabilidade existente entre os indivíduos 

em resposta a um tratamento.  

Apesar de o poder da amostra não permitir verificar a diferença existente 

entre os grupos, este trabalho tem uma contribuição importante por servir como 

parâmetro para estudos futuros. São necessárias pesquisas com amostras maiores, 

estudos multicêntricos e revisões sistemáticas para responder ao questionamento 

sobre qual técnica escolher para moldagem de arcos parcialmente desdentados 

posteriores bilaterais.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Levando-se em consideração os resultados e as limitações deste ensaio 

clínico, pode-se observar que a técnica de moldagem funcional do modelo alterado 

não oferece vantagens significativas quando comparada à técnica de moldagem 

funcional direta em prótese parcial removível de extremidade livre em relação: 

 

1. Ao número de pontos de contato oclusais por unidade oclusal na 

instalação da prótese; 

2. À integridade da fibromucosa verificável na sessão de retorno de 24 

horas e 

3. À extensão adequada da base da prótese. 
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ANEXO A - Diretrizes do Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized 

Designs.
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Anexo B – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa HUOL /UFRN. 
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APÊNCICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido. 
 

 

Ministério da Educação e do Desporto 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Av. Salgado Filho, 1787 - Lagoa Nova 

CEP: 59056-000 - Natal-RN 

TEL: (084) 215-4104 - FAX: (084) 215-4101 

CGC. 24-365.710.0002-64 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Eficácia da técnica de moldagem funcional do 

modelo alterado em prótese parcial removível de extremidade livre.” que é coordenada pela Profa. Adriana 

da Fonte Porto Carreiro.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. As informações obtidas de cada participante são 

confidenciais e somente serão usadas com propósito científico, sem divulgar o nome do participante. O pesquisador, os 

demais participantes dessa pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL terão acesso aos arquivos dos 

participantes, sem, contudo violar a confidencialidade necessária, usando se necessário um apelido ou pseudônimo, 

sem divulgar seu nome verdadeiro. 

É bastante comum, após a instalação da prótese, o paciente reclamar que a mesma está machucando, que não 

apresenta estabilidade e não consegue se alimentar com ela. O intuito dessa pesquisa é comparar os benefícios de duas 

técnicas de obtenção do modelo de trabalho para confecção de próteses parciais removíveis inferiores, buscando 

descobrir aquela que traz maior conforto e causa menos danos às estruturas de suportes remanescentes (dentes e 

fibromucosa). 

(a) Riscos possíveis e benefícios esperados 

 A avaliação será feita apenas com o preenchimento de questionários e mastigação de uma 

cápsula por 20 segundos para analisar sua eficiência mastigatória com as próteses. Assim, os riscos 

envolvidos na pesquisa são mínimos, como um possível constrangimento no momento de devolver a cápsula. 

Também serão realizados exames periódicos para medir a quantidade de osso com um instrumento 

específico que não provoca trauma nem desconforto e serão realizados ajustes das bases da prótese caso 

estejam machucando. 

 

(b) Procedimentos 
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 Os procedimentos que aplicaremos em você são apenas exames para medição da quantidade 

de osso, avaliação da eficiência mastigatória através da mastigação de uma cápsula por 20 segundos e ajuste 

da prótese. 

 

(c) Ressarcimento 

Você não terá nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento executado por essa pesquisa e terá 

direito a ressarcimento em caso de dano comprovadamente ocorrido por essa pesquisa. 

 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto comprovado por meio de documentos que seja devido à sua única e exclusiva 

participação na presente pesquisa em que tenha se deslocado até o local de desenvolvimento da mesma e não tiver 

atendimento, você será ressarcido, caso solicite.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Adriana da Fonte Porto Carreiro, no endereço: Departamento de Odontologia da UFRN – 

Av. Salgado Filho, 1787- CEP: 59056-000, Lagoa Nova – RN, ou pelo telefone (84) 3215-4104.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) no endereço: Avenida Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, 

CEP 59012-300.  Natal/RN ou pelo telefone (84)3342 5003. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos 

e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Eficácia da técnica de moldagem funcional do modelo 

alterado em prótese parcial removível de extremidade livre.” 

Autorizo a publicação do referido trabalho, de forma escrita, fotografias e resultados de exames. Concedo 

também o direito de retenção e uso para fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do 

estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade. Autorizo a Faculdade de odontologia – UFRN, por 

intermédio de seus alunos e profissionais devidamente assistidos e orientados por seus professores, a executarem o 

tratamento odontológico, de acordo com o planejamento proposto, qual me foi explicado, compreendi e foi, por mim, 

aprovado. Estou ciente que nada tenho a exigir a título de indenização pela minha participação na pesquisa, que deverá 

ser livre e espontânea.  

Participante da pesquisa: 

Digital 



66 

Apêndices 
 

 
Nome:___________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________ 

Natal, ________/________/________ 

 

Pesquisador responsável pela leitura e assinatura do TCLE: Kássia de Carvalho Dias.  Departamento 

de Odontologia da UFRN - Av. Salgado Filho, 1787- CEP: 59056-000, Lagoa, Nova – RN, telefone 

(84) 3215-4104.  

Assinatura: _________________________________________________________________. 

Comitê de ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) – Avenida Nilo 

Peçanha, Petrópolis, Natal-RN, CEP 59012-300. Fone (84)3342-5003. e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 
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Apêndice B – Registro do protocolo na base REBEC. 
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APÊNDICE C – Ficha clínica elaborada para pesquisa. 

 

   QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Eficácia da técnica de moldagem funcional do modelo alterado em prótese parcial removível de 

extremidade livre. 

Discentes: Jaiane Augusta Medeiros Ribeiro /Camila Maria Bastos Machado/ Kássia de Carvalho Dias  

Docente: Adriana da Fonte Carreiro  

IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO TELEFONE 

 

DATA DE NASCIMENTO / IDADE 

 

GÊNERO ETNIA PROFISSÃO 

ENDEREÇO/ BAIRRO 

ESTADO CIVIL 

CIDADE ESTADO NATURALIDADE NACIONALIDADE 

 

HISTÓRICO : 

1- QUANTO TEMPO PERDEU OS DENTES? 

MAXILA:_____________________________MANDÍBULA:_________________________________________ 

2- FAZ USO DE ALGUMA PRÓTESE? (     )sim     (     )Não   /(     )PT sup     (     )PPR inf 

3- QUANTO TEMPO USA AS PRÓTESES ATUAIS? 

MAXILA: ______________________________MANDÍBULA:_________________________________________ 

SUPORTE MUCOSO 

RESILIÊNCIA DA FIBROMUCOSA: 

Resiliente (      )   Dura (     ) Flácida (    ) Mista (     ) 

 

ALTURA ÓSSEA NO SENTIDO V-L:  

(     ) Normal     (     ) Alto (     ) Reabsorvido 

(     ) Lâmina de faca 

 

DENTES PRESENTES E DISTRIBUIÇÃO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PERIODONTIA E PRÓTESE 

DENTÁRIA 
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(     ) Linear  (     )Puntiforme   (     ) em superfície 

 

OCLUSÃO (ANTES DO AJUSTE) 

 

 
 

ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE  EFICÊNCIA MASTIGATÓRIA  

T1 (após instalação):  

T2 (dois meses após instalação):  

T3 ( seis meses após instalação) : 

T1 (após instalação):  

T2 (dois meses após instalação): 

T3 ( seis meses após instalação) : 

 

SESSÕES DE RETORNO – Data da instalação: _________________________ 

24 HORAS: Áreas ulceradas: sim (   )  Não (    )     -   Local: _________________________________________________ 

7 DIAS: Áreas ulceradas: sim (   )      Não (      )     -   Local: _________________________________________________ 

15 DIAS: Áreas ulceradas: sim (   )     Não (      )     -   Local: _________________________________________________ 

30 DIAS: Áreas ulceradas: sim (   )     Não (      )     -   Local: _________________________________________________ 

DOIS MESES: Áreas ulceradas: sim (   ) Não (  )    -   Local: _________________________________________________ 

OUTRAS: 

1 – Áreas ulceradas: sim (        )      Não (      )     -   Local: __________________________________________ 

Data: _____/_______/______ 

2 -Áreas ulceradas: sim (        )      Não (      )     -   Local: __________________________________________ 

Data: _____/_______/______ 
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FORMAS DO REBORDO RESIDUAL: 

Paralelo (      )      Ascendente para distal (      )      Ascendente para mesial (      )          (      ) Côncavo 

COMPRIMENTO DO REBORDO EM MM: 

Valor: ____________ (lado direito)                                                     Valor: ____________ (lado Esquerdo) 

 

 
 

 
 

 
 

EXTENSÃO DA BASE DA PRÓTESE  

 Sob-extensão:  

(   )“nenhuma”: correta extensão da prótese contornando anatomicamente todo flanco vestibular 

e lingual direito e esquerdo e cobrindo metade da papila retromolar. 

(  )“alguma”: 1 a 2 mm aquém do flanco vestibular e  lingual ou com extensão até a papila 

retromolar. 

(   )Sob-extendida: se uma grade sob-extensão das bordas for encontrada. 

 Sobre-extensão:  

(  ) “nenhuma”: correta extensão da prótese contornando anatomicamente todo flanco vestibular 

e lingual direito e esquerdo e cobrindo metade da papila retromolar. 

(  ) “alguma”: redução necessária de 1 a 2 mm das bordas vestibular , lingual ou com extensão 

superior à metade da papila retromolar. 

(   )Sobre-extendida: redução das bordas da prótese acima de 3 mm. 

SINAIS CLÍNICOS DA SÍNDROME DA COMBINAÇÃO 

 Reabsorção óssea na região anterior da maxila – presença (    )  ausência (     ) 

 Hiperplasia papilar palatina – presença (    )  ausência (     ) 

 Aumento volumétrico das tuberosidades – presença (    )  ausência (     )  

 Extrusão dos dentes naturais inferiores anteriores – presença (    )  ausência (     ) 

Reabsorção óssea acentuada abaixo da base de resina da PPR – presença (    )  ausência (     ) 
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APÊNDICE D – Recomendações dadas ao paciente. 

 

INSTRUÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DE PRÓTESES 

REMOVÍVEIS 

 
1. Escovar todas as superfícies das próteses com escova dental e sabão 

amarelo após as refeições e antes de dormir. 

 

2. Remover a prótese para dormir. 

 

3. Durante a noite a prótese deve ficar em um recipiente contendo um copo com 

água e duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. 

 

4. No início poderá surgir alguma dificuldade para falar, porém logo 

desaparecerá. É interessante que faça leitura em voz alta para acelerar este 

processo. 

 

5. Evitar morder com os dentes anteriores. Mastigar com os dentes posteriores 

em ambos os lados. 

 

6. Nos primeiros dias comer alimentos moles, aumentando a consistência 

gradativamente. 

 

7. Faz parte do processo de adaptação a presença de áreas traumáticas. 

 

8. Colocar sempre a mão na boca quando for tossir, bocejar, dar gargalhadas ou 

soprar. 

 

9. A prótese total apresenta durabilidade média de 3 a 5 anos. 


