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Prefácio
Este protocolo objetiva esclarecer dúvidas existentes a respeito
dos passos necessários para a reabilitação com próteses totais e
parciais removíveis convencionais. Essas alternativas de tratamento
são modalidades terapêuticas consagradas na literatura e podem
devolver função mastigatória, estética, fonação e conforto ao paciente
quando confeccionadas de maneira satisfatória. Elas representam
também uma ótima opção para aqueles pacientes que não podem se
submeter ao tratamento com implantes, por apresentarem limitações
biológicas ou financeiras.
A abordagem do protocolo clínico está dividida em duas partes.
A primeira parte ilustra a reabilitação com próteses totais convencionais e a segunda, a reabilitação com próteses parciais removíveis
convencionais em arcos inferiores com extremidade livre bilateral.
Por meio da demonstração do passo a passo com fotos, dicas clínicas
e resumos sistemáticos do conteúdo teórico contido nesse material,
o aluno de Odontologia e o cirurgião-dentista poderão conhecer os
passos necessários para executar estes tipos de reabilitações, desde
o momento clínico de diagnóstico até o de controle e manutenção.
Esperamos que essa obra desperte o interesse dos cirurgiões-dentistas por executar esses tipos de próteses e que os ajude a
desenvolverem práticas e habilidades que melhorem o desempenho
clínico dessas alternativas de tratamento.
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Introdução
O uso de prótese total (PT) convencional, suportada pela mucosa
que reveste o osso remanescente, é considerada uma modalidade terapêutica consagrada e é a mais utilizada ainda hoje nos indivíduos que
perderam todos os elementos dentários. Este tipo de reabilitação tem
o objetivo de permitir o desenvolvimento satisfatório das atividades
funcionais relacionadas ao sistema estomatognático, como fonação
e mastigação, bem como oferecer conforto e uma aparência estética
aceitável (COSTA et al., 2013).
Assim como o das PTs, o objetivo de uma reabilitação através
da prótese parcial removível (PPR) é devolver a estética e função
mastigatória e fonação, de modo a preservar as estruturas orais ainda
existentes. Para que haja essa conservação, é fundamental que as
forças mastigatórias sejam bem distribuídas sobre o rebordo residual
e os dentes remanescentes.
Apesar do advento e da disseminação das próteses implantossuportadas, as próteses convencionais, totais ou parciais, ainda
representam uma alternativa de tratamento importante para devolver
função e estética àqueles pacientes que não podem se submeter a
esse tipo de tratamento por apresentarem limitações biológicas que
restringem os procedimentos cirúrgicos exigidos pelo tratamento ou
por limitações financeiras.
Diante disso, o aluno de Odontologia e o cirurgião-dentista (CD)
necessitam conhecer os procedimentos necessários para executar
uma reabilitação com próteses totais e parciais convencionais de
excelência, de modo a garantir as condições clínicas necessárias
para que elas desempenhem suas funções adequadamente, causando
menores prejuízos ao rebordo residual, à adaptação do paciente e
contornando as limitações de prognóstico que possam existir.
12
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Com o objetivo de esclarecer e sistematizar os passos necessários
para a reabilitação oral com próteses removíveis convencionais, serão
descritos e ilustrados os seguintes protocolos clínicos:
•

Parte1: Reabilitação com próteses totais removíveis
convencionais;

•

Parte 2: Reabilitação com próteses parciais removíveis convencionais em arcos inferiores classe I de Kennedy.

13

Parte I – Prótese total
removível convencional

Protocolo clínico
Quadro 1 – Resumo do protocolo clínico adotado para confecção
de próteses totais removíveis convencionais por sessão
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
1ª sessão
2ª sessão

Exame clínico
Moldagem anatômica
Moldagem funcional
Registro das relações maxilomandibulares

3ª sessão

Montagem em Articulador Semiajustável (ASA)
Seleção dos dentes artificiais

4ª sessão

Prova dos dentes montados em cera
Seleção da cor da gengiva

5ª sessão

Instalação das próteses e orientações ao paciente

6ª sessão

Controles

1 Primeira sessão clínica
1.1 Exame clínico e radiográfico
O exame clínico consiste em um conjunto de métodos, utilizados pelo cirurgião-dentista (CD) para obter o máximo de informações sobre o paciente, que vão orientar o plano de tratamento.
15
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Subdivide-se em: 1) anamnese e 2) exame físico, o qual, por sua vez,
subdivide-se em exame físico extraoral e intraoral, devendo ser
realizado na primeira consulta.
O exame clínico deve ser criterioso e devidamente registrado
no prontuário do paciente. Através da anamnese, o profissional tem
a oportunidade de conhecer a queixa principal do paciente para que,
ao final do tratamento, seja garantido que essa queixa seja atendida.
Além disso, por meio dela, é conhecido o seu estado de saúde geral e a
presença de hábitos parafuncionais, como o bruxismo e o apertamento
dentário. A anamnese também é importante para analisar o perfil
psicológico do paciente, o qual está estritamente relacionado com o
sucesso do tratamento restaurador.
No exame físico, busca-se avaliar o paciente extra e intraoralmente. No primeiro, deve-se observar: o aspecto facial, a dimensão
vertical, o suporte de lábio, a linha do sorriso e a altura incisal, além
de alterações de normalidade, como, por exemplo, presença de alguma
assimetria facial ou limitação funcional (Figuras 1 e 2). A articulação
temporomandibular (ATM) deve ser avaliada, assim como os músculos
da mastigação. Intraoralmente, se faz necessário observar os tecidos
moles da cavidade bucal (mucosas, língua e tecidos de revestimento
dos rebordos), os músculos, o rebordo remanescente (sua conformação,
altura e forma), presença de exostoses ósseas, alteração salivar e
presença de lesões (Figuras 3 e 4).
Para complementar o exame clínico, faz-se necessário também
a realização de radiografia panorâmica para auxiliar no diagnóstico
da condição atual do paciente. Por meio dela, pode-se identificar
possíveis lesões intraósseas não diagnosticadas clinicamente, avaliar
o nível de reabsorção óssea e a relação do nervo mentoniano com a
crista óssea alveolar. Com isso, pode-se assim, elaborar um plano de
tratamento individualizado e adequado para cada paciente (Figura 5).
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Figura 1 – Vista extraoral frontal do terço inferior da face com as próteses antigas

Figura 2 – Vista extraoral do sorriso da paciente com as próteses antigas
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Figura 3 – Vista intraoral oclusal do rebordo superior

Figura 4 – Vista intraoral do rebordo alveolar inferior
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Figura 5 – Radiografia panorâmica

Ao iniciar uma reabilitação protética, o CD deve saber que
determinados fatores são fundamentais e devem ser abordados durante
o exame inicial para garantir certa tranquilidade ao profissional e
ao paciente acerca do tratamento e as limitações do caso. Deve-se
analisar se o paciente está insatisfeito com as próteses antigas e o
porquê, observar se o mesmo entende as limitações e dificuldades
que possam surgir durante a reabilitação e, acima de tudo, se ele
compreendeu que o sucesso do tratamento depende da realização
de procedimentos clínicos e laboratoriais bem executados e da sua
colaboração com o tratamento em si e à prótese. O prognóstico do
caso está intimamente relacionado com esses fatores (TELLES, 2009).
Sendo assim, se os achados clínicos não implicarem na necessidade de algum tratamento prévio (como por exemplo, correção
cirúrgica das tuberosidades maxilares ou remoção de torus), o plano
de tratamento individualizado é elaborado e apresentado ao paciente,
que assinará um Termo de Ciência concordando com o tratamento
proposto e afirmando ter conhecimento das possíveis limitações do
caso informadas pelo CD. Só após esses esclarecimentos, dá-se início
ao passo a passo propriamente dito da confecção das PT, que inicia
com a realização da moldagem anatômica.
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Quadro 2 – Possíveis limitações que podem ser identificadas no exame clínico
do paciente desdentado total e as implicações no tratamento em si
LIMITAÇÕES E TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO CORRESPONDENTE

Fluxo salivar
reduzido
(“boca seca”)

Rebordo inferior muito
reabsorvido

Rebordo
retentivo

Fibromucosa
flácida

Em casos como esse, há maior dificuldade para retenção
da prótese, principalmente a superior. Como alternativa,
pode-se solicitar que o paciente aumente a ingestão de água,
bem como prescrever saliva artificial e, em casos extremos,
indicar o uso de adesivos.
Moldagem anatômica com silicona de condensação pesada
e sobremoldagem com silicona de condensação leve ou
alginato.
Evitar utilizar, na moldagem funcional, materiais anelásticos
como pasta de óxido de zinco e eugenol.
Em algumas situações, como no caso de retenções severas,
pode-se optar por correção cirúrgica.
Para evitar deformação na mucosa flácida decorrente de uma
maior compressão, é realizada uma moldagem anatômica com
alginato em duas etapas: no primeiro momento, executa-se
uma moldagem anatômica convencional. Na segunda etapa,
depois que remover o molde da boca do paciente, realizam-se
alívios no molde na área correspondente à mucosa flácida
com um bisturi ou Lecron e procede-se a uma segunda moldagem. Nesta, o alginato deve apresentar uma consistência
mais fluida (proporção água/pó de 1,5/1) e deve ser levado
em todo o molde para evitar a formação de degraus entre
um molde e outro.
Na moldagem funcional, a moldeira individual deve ser
perfurada na região correspondente à mucosa flácida com
uma broca Carbide esférica montada em peça reta após a
moldagem do selado periférico. Dessa maneira, o material
de moldagem escoa durante a impressão dos tecidos moles
e evita a deformação dessa mucosa.
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Pode haver maior dificuldade para a montagem dos dentes
em cera; sendo necessário, muitas vezes, cortar o dente
na cervical.

Espaço maxilomandibular
reduzido

Quando esse espaço é muito reduzido na região das tuberosidades, apesar de o técnico em prótese cortar o dente e a base
de prova, o plano oclusal pode apresentar-se ligeiramente
descendente, alterando as curvas oclusais e a harmonia
do sorriso.
Em alguns casos, pode ser necessária correção cirúrgica
previamente à confecção das próteses. Nesses casos deve-se
sempre solicitar uma radiografia panorâmica para avaliar
se há pneumatização do seio maxilar nessa região, o que
contraindicaria o procedimento cirúrgico.

Discrepância
maxilomandibular

Em alguns casos, como o de Classe III esquelética, pode ser
necessário montar os dentes numa relação de mordida topo
a topo para se obter uma boa relação funcional.
Em alguns casos de Classe II, o paciente pode apresentar
um trespasse horizontal grande, levando a dificuldades
para incisar ou cortar alimentos.

Prótese
antiga com
dimensão
vertical
de oclusão
(DVO) muito
reduzida

Nas próteses a serem confeccionadas, o aumento da dimensão não deve ser tão extenso. Esse aumento tem que ocorrer
gradualmente para que o paciente consiga se adaptar à
nova condição mais facilmente. Pode-se restabelecer provisoriamente a DVO na prótese antiga acrescentando resina
acrílica autopolimerizável na oclusal dos dentes artificiais
para que o paciente já inicie o processo de adaptação a nova
posição durante a confecção da nova prótese.

Paciente não
usa prótese
inferior há
muitos anos

O processo de adaptação é mais difícil decorrente da grande
reabsorção óssea em altura que afeta a mandíbula. Por isso,
é necessário apresentar ao paciente as limitações do caso
e estimulá-lo a utilizar a prótese, realizar uma moldagem
funcional criteriosa, não negligenciar as orientações quanto
ao uso e ao período de adaptação das próteses e realizar
controles periódicos mais frequentes.
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Perfil
psicológico
“Cético” e
“indiferente”

São os que apresentam os piores prognósticos. Desse modo,
o profissional deve identificar essas possíveis limitações e
tentar executar um tratamento que o estimule a colaborar
e participar do tratamento.

1.2 Moldagem anatômica
A moldagem anatômica, preliminar ou de estudo visa à obtenção
de um modelo anatômico, que contém informações sobre o rebordo
residual e servirá como base para a confecção de moldeiras individuais, utilizadas nas moldagens funcionais. Além disso, os modelos
anatômicos podem revelar, durante sua análise, a necessidade de
correção cirúrgica de exostoses, frênulo próximo à crista do rebordo
ou grandes áreas de retenção no rebordo.
O material de moldagem à base de hidrocoloide irreversível, mais
conhecido como alginato, é o material de escolha para a moldagem
anatômica, por ser de fácil manipulação e apresentar boa fidelidade
de cópia. Em rebordos inferiores, especialmente muito reabsorvidos,
sugere-se a moldagem com silicona de condensação pesada, pois sua
maior consistência permite o afastamento dos tecidos que circundam
a área chapeável. Nesses casos, para refinar a cópia das estruturas
bucais, realiza-se uma nova moldagem com alginato ou silicone de
consistência leve sobre o molde obtido com silicona pesada.
O passo inicial para a moldagem anatômica é a seleção adequada
da moldeira de estoque para desdentados totais, que deve apresentar
uma menor profundidade (ser mais rasa) e apresentar, nas bordas,
a anatomia semelhante ao que é encontrado na região de fundo
de vestíbulo oral, com os recortes correspondentes às inserções
musculares. Por apresentar essa conformação, a moldeira se adapta
à cavidade bucal do paciente sem causar distorções na mucosa ou
desconforto, facilitando o ato da moldagem. A sua seleção é feita de
acordo com a largura da sua porção posterior, centralizando-se as
tuberosidades da maxila nas partes mais profundas das moldeiras
superiores e a crista do rebordo inferior nas porções mais distais da
moldeira inferior (TELLES, 2009; ZARB, 2006). Após a correta seleção
22
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da moldeira, esta deve ser individualizada perifericamente com cera
utilidade, para que dê suporte ao alginato no espaço que corresponde
ao fundo de vestíbulo (Figura 6).
Figura 6 – Moldeira de estoque superior individualizada com cera utilidade

•

Dica clínica

∙

A moldeira de estoque deve ser individualizada nas regiões
em que a borda da moldeira não se estenda até o fundo de
vestíbulo bucal. Após acrescentar a cera na borda da moldeira,
aquecer levemente a cera, levar à boca do paciente e tracionar
a musculatura.

Antes do ato de moldagem, o paciente deve estar sentado com
postura ereta, numa altura em que a sua comissura labial esteja no
mesmo nível do cotovelo do profissional. O material de moldagem é
manipulado, de acordo com as orientações do fabricante e inserido na
moldeira. Para inserir a moldeira na boca do paciente, o profissional
deve estar posicionado em frente ao paciente e deve utilizar o dedo
23
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da mão esquerda para afastar a comissura labial direita enquanto
afasta a comissura labial esquerda com a própria moldeira carregada
com o alginato (Figura 7). Após a inserção, o profissional passa a se
localizar atrás do paciente e, só então, a moldeira é centralizada e
pressionada bilateralmente na região de pré-molares ou no centro
do palato (Figura 8). A moldagem ocorre com leve tracionamento do
lábio e bochechas do paciente, para o arco superior. O molde obtido
deve estar livre de bolhas, apresentar textura homogênea e registrar
todas as áreas de interesse (Figura 9).
Figura 7 – Inserção da moldeira de estoque carregada com alginato
para moldagem anatômica do arco superior
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Figura 8 – Tracionamento do lábio e bochecha do paciente durante o ato de moldagem

Nota: observar o posicionamento das mãos do profissional indicando a sua localização
por trás do paciente e a pressão executada no centro do palato.
Figura 9 – Molde anatômico superior
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•

Dica clínica

∙

O excesso de material que ultrapasse a moldeira deve ser
recortado com uma tesoura ou Lecron.

No rebordo inferior, já que comumente são baixos, indicamos
a moldagem com silicone de condensação, pois, como o material
apresenta maior viscosidade, afasta melhor os tecidos paraprotéticos.
Em seguida, o molde de silicone pode ser refinado com uma nova
moldagem com alginato para proporcionar maiores detalhes ao molde.
Diferentemente do arco superior, o profissional fica, em todo o ato
de moldagem, situado na frente do paciente. Desse modo, a moldeira
é inserida na cavidade oral, centralizada e pressionada no rebordo
alveolar. A moldeira é, então, estabilizada com os dedos indicador
e médio de uma das mãos do profissional enquanto a outra mão
permanece livre para realizar o tracionamento do lábio e bochechas.
Ao longo do ato de moldagem, o paciente é orientado a elevar a língua
em direção ao centro do palato duro para que seja copiada a região
lingual (Figuras 10 a 15).
Semelhante ao modelo superior, o molde obtido deve estar livre
de bolhas, apresentar textura homogênea e registrar todas as áreas
de interesse (Figura 16).
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Figura 10 – Moldeira de estoque carregada com silicone
de condensação de consistência pesada

Figura 11 – Inserção da moldeira de estoque na cavidade bucal da paciente

Nota: visualizar a posição da língua que está elevada em direção ao palato.
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Figura 12 – Tracionamento do lábio inferior da paciente durante
o ato de moldagem anatômica com silicone de condensação

Nota: visualizar o orifício do cabo da moldeira centralizado.
Figura 13 – Molde obtido com a moldagem com silicone de condensação

28

Parte I – Prótese total removível convencional

Figura 14 – Molde de silicona carregado com alginato para refinar
a cópia das estruturas anatômicas do rebordo inferior

Figura 15 – Tracionamento do lábio inferior da paciente
durante o ato de moldagem anatômica com alginato

Nota: observar a estabilização da moldeira com os dedos indicador e médio de uma
das mãos enquanto a outra permanece livre para realizar o tracionamento do lábio
e da bochecha.
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Figura 16 – Molde anatômico inferior

•

Dica clínica

∙

No molde inferior, um suporte que corresponde à região da
língua deve ser confeccionado em gesso para dar suporte e
resistência ao modelo anatômico obtido. Para isso, deve ser
colocado papel umedecido na região correspondente, que
deve ser recoberto com alginato ou cera 7 antes de vazar o
gesso (Figura 16).

Após a moldagem anatômica, os moldes são lavados em água
corrente e feita a desinfecção. Para isso, borrifa-se uma solução de
hipoclorito de sódio a 1% e os mantêm acondicionados em um saco
plástico por 10 minutos (Figuras 17 e 18). Em seguida, os moldes são
lavados novamente em água corrente, secos e vazados com gesso
pedra, para obtenção dos modelos anatômicos/preliminares. Estes
são, então, enviados ao laboratório para confecção das moldeiras
individuais (CARREIRO; BATISTA, 2013).
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Figura 17 – Desinfecção dos moldes obtidos

Figura 18 – Acondicionamento em saco plástico durante
10 minutos para a desinfecção dos moldes
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Quadro 3 – Passo a passo do protocolo clínico
da primeira sessão de atendimento
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
1ª sessão
Exame clínico e radiográfico
1.

Elaborar o prognóstico do tratamento analisando as limitações existentes
e o respectivo plano de tratamento individualizado
Moldagem anatômica

2.

Realizada com moldeira de estoque para rebordos desdentados totais
com retenção
Materiais indicados: silicone de condensação e/ou alginato

3.

Desinfecção do molde

2 Segunda sessão clínica
Para a realização dessa etapa clínica será necessário confeccionar uma moldeira individual em resina acrílica ativada quimicamente
sobre o modelo preliminar, aliviado com cera 7 em áreas específicas
do rebordo alveolar. Diferentemente das moldeiras empregadas para
as moldagens com alginato, elas não serão perfuradas.
As figuras de números 19 a 32 ilustram a delimitação da área
chapeável da prótese (linha contínua), a delimitação da moldeira
individual (linha pontilhada) e as áreas que devem ser aliviadas no
modelo anatômico (regiões com hachuras) durante a confecção da
moldeira individual pelo técnico em prótese dentária.
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Figura 19 – Modelo anatômico/preliminar superior

Figura 20 – Delimitação das áreas a serem aliviadas (em hachuras)
no modelo superior (rugas palatinas, sutura palatina, mucosa flácida e áreas
retentivas), da área chapeável da prótese total (linha contínua) e da área da
moldeira individual (linha pontilhada)
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Figura 21 – Vista oclusal do modelo superior para exibir
os alívios em cera 7 na região de rugas palatinas

Figura 22 – Vista frontal do modelo superior para exibir os alívios
em cera 7 das áreas retentivas na região anterior do rebordo
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Figura 23 – Proporção do pó e líquido da resina acrílica ativada quimicamente
para confecção da moldeira individual utilizando a técnica da resina saturada

Figura 24 – Remoção dos excessos da resina ainda na fase plástica, com o Lecron
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Figura 25 – Acabamento da moldeira com broca de tungstênio
(remoção de arestas cortantes e possíveis excessos)

Figura 26 – Vista lateral da moldeira individual
superior no modelo anatômico superior
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Figura 27 – Modelo anatômico/preliminar inferior

Figura 28 – Delimitação das áreas que deverão receber alívio com cera 7
(em hachuras) do modelo inferior (crista do rebordo, papila piriforme e áreas
retentivas), da área chapeável da prótese total (linha contínua) e da área
da moldeira individual (linha pontilhada)
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Figura 29 – Vista oclusal do modelo inferior para exibir os alívios em cera 7
na região correspondente à crista do rebordo (região de mucosa flácida)

Figura 30 – Acabamento da moldeira com lixa para conferir
maior conforto ao paciente durante a moldagem
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Figura 31 – Vista frontal da moldeira individual
superior no modelo anatômico superior

Nota: visualizar a distância de 2 a 3 mm entre a linha contínua (área chapeável da
prótese) e a linha hachurada (área da moldeira individual).
Figura 32 – Vista frontal da moldeira individual
inferior no modelo anatômico inferior

Nota: observar a distância de 2 a 3 mm entre a linha contínua (área chapeável da
prótese) e a linha hachurada (área da moldeira individual).
39

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

2.1 Moldagem funcional – Arco superior
A moldeira individual deve ser ajustada na boca antes dos
procedimentos de impressão, com a utilização de uma broca maxicut,
disco carborundum ou disco diamantado e com o auxílio de um lápis
cópia. O limite deve ficar 2 a 3 mm aquém da região de fundo de
vestíbulo, livrando inserções musculares e freio labial, possibilitando
a moldagem da região do selado periférico com godiva; na região
posterior da moldeira superior, a moldeira deve ter como limite a
região da linha vibrátil localizada entre palato mole e palato duro.
Para isso, o paciente é orientado a repetir o “ah” por algumas vezes
até que o profissional delimite com um lápis cópia, a região onde se
localiza essa linha vibrátil (Figuras 33 a 38).
Figura 33 – Visão intraoral da região anterior com a moldeira individual em
posição. Notar a moldeira sobre-estendida na região do freio labial superior
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Figura 34 – Utilização de disco diamantado para desgastar a região correspondente ao freio labial na moldeira superior. Esse desgaste também pode ser
realizado com disco de carborundum ou broca maxicut

Figura 35 – Vista intraoral da região anterior com a moldeira individual em
posição após o desgaste. Notar o alívio na região do freio labial superior
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Figura 36 – Ajuste da moldeira individual na região
de inserção muscular do bucinador

Figura 37 – Delimitação do limite posterior da moldeira funcional com lápis cópia
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Figura 38 – Desgaste da moldeira individual até
o limite marcado pelo lápis cópia na boca

A moldagem funcional propriamente dita deve ser realizada
com materiais que apresentem boa estabilidade dimensional, excelente capacidade de cópia, gosto e odor agradável e facilidade de
manipulação. Os mais utilizados são a pasta zincoenólica, o poliéter
e o polissulfeto (TELLES, 2009; ZARB, 2006). A pasta zincoenólica é o
material de eleição pelo baixo custo. É um material anelástico com
baixa deformação. No entanto, por ser rígida, está contraindicada
em casos de rebordos muito retentivos.
O polissulfeto (ou mercaptana) apresenta-se na forma de duas
pastas, sendo uma base e outra catalisadora. Normalmente utiliza-se
o material na consistência regular, que apresenta como vantagens:
uma boa resistência ao rasgamento, bom tempo de trabalho e um
custo relativamente baixo entre os elastômeros. Apresenta como
desvantagens a necessidade de vazamento em até 60 minutos, pela
liberação de água como subproduto da reação e um odor desagradável.
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Já o poliéter apresenta estabilidade dimensional excelente,
podendo ser vazado em até 7 dias, quando mantido a seco. Sua capacidade de cópia é excepcional, porém seu custo é alto. Também se
encontra na forma de duas pastas, a base e a catalisadora. Ambos
apresentam manipulação simples, e são espatulados utilizando-se
comprimentos iguais das pastas sobre uma placa de vidro. É importante
salientar que sua adesão à moldeira é dependente da utilização de
um adesivo específico para cada um deles.
A técnica de moldagem inicia-se pela determinação da extensão
das bordas da moldeira através da moldagem periférica, também
chamada de vedamento periférico, com godiva de baixa fusão em
bastão, sendo plastificada com calor seco e, em seguida, adaptada e
uniformizada na borda da moldeira (Figuras 39 a 41). Esta impressão
deve ser feita por etapas, realizando-se tracionamento dos lábios do
paciente de modo a simular os movimentos fisiológicos musculares
(Figura 42). Em seguida, realiza-se a moldagem da região do selado posterior (Figura 43). Após a moldagem, deve-se observar uma aparência
fosca do material, com espessura adequada, contorno arredondado
e com ausência de dobras (Figura 44). Caso esses requisitos sejam
atendidos, remove-se o excesso de godiva que escoou para o interior
da moldeira, a fim de evitar áreas de compressão durante a moldagem
(Figura 45). Para garantir a estabilidade do molde, é importante que
durante as etapas de moldagem do selado periférico, a moldeira seja
mantida estável com pressão bilateral na região dos pré-molares ou
no centro do palato.
Após a moldagem de todo o selado periférico, são feitos os
testes com tração vertical e horizontal para avaliar o vedamento
periférico e posterior obtidos, respectivamente. Na moldagem com
pasta zincoenólica, não há necessidade do uso de nenhum adesivo
para promover união do material à godiva ou à moldeira. No caso
dos elastômeros, aplica-se o adesivo específico para o material de
moldagem selecionado na moldeira e aguarda-se sua secagem (em
média 5 minutos) (Figura 46).

44

Parte I – Prótese total removível convencional

Figura 39 – Godiva de baixa fusão sendo adaptada às bordas da moldeira
individual para a moldagem do selado periférico superior

Figura 40 – Aquecimento da godiva para plastificá-la e, com isso,
permitir a moldagem do fundo de vestíbulo bucal
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Figura 41 – Após a plastificação, a moldeira é imersa rapidamente
em água para diminuir a temperatura do material e, assim,
evitar queimaduras à mucosa da paciente

Figura 42 – Moldeira individual inserida na boca e tracionamento do lábio e da
bochecha para moldagem dinâmica da região do fundo de vestíbulo superior direito
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Figura 43 – Godiva sendo acrescentada à região posterior da moldeira para,
em seguida, ser realizada a moldagem do selado posterior, por meio
de compressão da moldeira em posição

Figura 44 – Selado periférico posterior finalizado. Notar aparência
fosca do material, com bordas arredondadas e regulares
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Figura 45 – Remoção dos excessos de godiva que escorreram para
o interior da moldeira com uma espátula Lecron aquecida

Figura 46 – Adesivo para Impregum® aplicado
sobre a moldeira individual superior
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Após a realização do selado periférico, a pasta ou o elastômero
é proporcionado sobre uma placa de vidro com comprimentos iguais
da pasta base e da pasta catalisadora e manipulado com uma espátula
metálica rígida até a obtenção de uma cor completamente homogênea
e de consistência cremosa. Em seguida, a moldeira é carregada com
o material de moldagem, tendo-se o cuidado de levar a pasta ou o
elastômero em toda a borda da moldeira. Em sequência, a moldeira
individual é inserida, centralizada e aprofundada, mantendo-a estável
enquanto os movimentos funcionais da língua e de tracionamento
dos lábios e bochechas são executados (Figuras 47 a 49).
Figura 47 – Moldeira individual superior carregada com poliéter (Impregum®)

Nota: observar que o material recobriu as bordas em toda a sua extensão.
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Figura 48 – Tracionamento das bochechas durante
a moldagem funcional superior

Figura 49 – Tracionamento labial durante a moldagem funcional superior
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Após a polimerização do material (polissulfeto: média de 8 a 12
minutos, poliéter: média de 4 a 5 minutos; zincoenólica: 5 minutos),
realiza-se a remoção do molde e sua desinfecção com hipoclorito de
sódio a 1% durante 10 minutos acondicionado em recipiente fechado ou
saco plástico. O molde deve apresentar-se sem bolhas, principalmente
na região das bordas, e com aspecto homogêneo (Figura 50).
Figura 50 – Molde funcional superior

2.2 Moldagem funcional – Arco inferior
Na moldeira inferior, assim como na moldeira superior, o limite
deve ficar 2 a 3 mm aquém da região de fundo de sulco, livrando inserções musculares e freios lingual e labial, possibilitando a moldagem
da região do selado periférico com godiva por vestibular e lingual. A
região posterior tem como limite os 2/3 anteriores da papila piriforme.
Na região lingual, a moldeira acompanha a linha oblíqua interna até
a região dos pré-molares e, na parte anterior, fica na altura do soalho
bucal, respeitando as inserções musculares (Figuras 51 a 54) (CARR;
MCGIVNEY; BROWN, 2005).
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Na moldagem do selado periférico inferior, os procedimentos
são basicamente os mesmos para o superior, com a particularidade de
que durante a moldagem do selado lingual, o paciente é orientado a
direcionar a língua para o lado oposto àquele que está sendo moldado
(Figuras 55 a 59), já durante a moldagem da região lingual anterior, o
paciente deve ser orientado a elevar a língua em direção ao palato. Ao
final, o molde deve apresentar um aspecto fosco, de bordas uniformes
e arredondadas (Figura 60).
Figura 51 – Desgaste, na moldeira inferior, de uma região
corresponde a uma inserção muscular lateral
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Figura 52 – Moldeira individual posicionada na boca mostrando
o alívio correspondente à inserção muscular

Figura 53 – Delimitação, na papila piriforme, da extensão da moldeira individual
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Figura 54 – Moldeira individual posicionada sobre a papila piriforme para
conferir a correta delimitação, que deve ser até os 2/3 anteriores da papila

Figura 55 – Acréscimo e adaptação da godiva
nas bordas da moldeira individual inferior

54

Parte I – Prótese total removível convencional

Figura 56 – Moldeira individual em posição e tracionamento do lábio inferior
para moldagem do fundo de vestíbulo bucal inferior. Durante esta moldagem,
a moldeira deve estar bem estabilizada no rebordo alveolar do paciente

Figura 57 – Aquecimento localizado da godiva na região lingual da moldeira
com o uso de uma lamparina de chama direcionada (Hanau®)
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Figura 58 – Moldagem do selado periférico correspondente à região
do lado direito (notar a língua direcionada para o lado oposto)

Figura 59 – Moldagem do selado periférico
correspondente à região do lado esquerdo
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Figura 60 – Moldagem do selado periférico inferior finalizada

Após a moldagem de todo o selado periférico, são feitos os testes
com tração vertical e horizontal para avaliar o vedamento periférico
e posterior obtidos, respectivamente. Em seguida, a moldeira é carregada com o material de moldagem de escolha. Os critérios a serem
adotados são os mesmos aplicados na moldagem do arco superior, ou
seja, a moldeira individual é inserida, centralizada e aprofundada,
mantendo-a estável enquanto os movimentos funcionais da língua e
de tracionamento dos lábios e bochechas são executados. Para isso, o
paciente é orientado a elevar a língua e movimentá-la para os lados
enquanto o profissional traciona os lábios e bochecha do paciente
(Figuras 61 a 64).
Após a polimerização do material, realiza-se a remoção e análise do molde e sua desinfecção (Figuras 65). Um encaixamento (ou
dicagem) com cera utilidade deve ser executado nos moldes obtidos
antes que o vazamento seja realizado, a fim de proteger as bordas e
permitir a sua reprodução no modelo funcional. Para isso, lâminas de
cera utilidade devem ser confeccionadas numa espessura de 5 mm e
adaptadas a uma distância de 3 mm das bordas do molde, em toda a
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sua extensão (Figuras 66 e 67). Para remoção do modelo funcional do
respectivo molde, é necessária a imersão do conjunto em água quente,
para que haja a plastificação da godiva e seja possível soltar o modelo
do molde. O modelo é então encaminhado ao laboratório de prótese
dentária para a confecção dos planos de orientação.
Figura 61 – Aplicação do adesivo para Impregum®
na moldeira individual inferior
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Figura 62 – Moldeira individual inferior carregada com poliéter (Impregum®).
Notar que o material recobriu as bordas em toda a sua extensão

Figura 63 – Tracionamento das bochechas durante
a moldagem de corpo funcional inferior
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Figura 64 – Tracionamento labial durante a moldagem de corpo funcional
inferior. Durante todo o ato da moldagem, a paciente é orientada a movimentar a
língua lateralmente e elevá-la em direção ao palato para moldar a região lingual

Figura 65 – Molde funcional inferior
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Figura 66 – Dicagem do molde superior

Figura 67 – Dicagem do molde inferior
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Quadro 4 – Passo a passo do protocolo clínico da segunda sessão de atendimento
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
2ª sessão
1.

Moldagem funcional
• Ajuste da moldeira superior;
• Ajuste da moldeira inferior;
• Moldagem do selado periférico superior com godiva de baixa fusão;
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Acrescentar godiva e moldar o lado direito;
Acrescentar godiva e moldar o lado esquerdo;
Acrescentar godiva e moldar a região anterior;
Acrescentar godiva e moldar a região posterior;
Avaliar a aparência da moldagem (opacidade,
uniformidade e espessura);
Realizar os testes de retenção e estabilidade;
Remover os excessos de godiva que escorreram
para dentro da moldeira;

• Moldagem do selado periférico inferior com godiva de baixa fusão;
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Acrescentar godiva e moldar o lado direito;
Acrescentar godiva e moldar o lado esquerdo;
Acrescentar godiva e moldar a região anterior;
Acrescentar godiva e moldar a região lingual direita;
Acrescentar godiva e moldar a região lingual esquerda;
Acrescentar godiva na região lingual anterior e moldar;
Realizar os testes de retenção e estabilidade;
Remover os excessos de godiva que escorreram
para dentro da moldeira;

• Moldagem funcional propriamente dita;
∙
∙

No caso de pasta zincoenólica, não precisa acrescentar adesivo;
Se o material de moldagem for elastomérico, passar adesivo
em toda a moldeira, com especial atenção nas bordas;

• Remover os excessos de material de moldagem;
• Realizar a desinfecção do molde com hipoclorito de sódio
a 1% por 10 minutos acondicionado em saco plástico;
• Confeccionar a dicagem dos moldes com cera utilidade;
• Vazar os moldes com gesso pedra.
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3 Terceira sessão clínica
3.1 Registro das relações maxilomandibulares
A finalidade do registro das relações maxilomandibulares é
obter as referências estéticas do paciente e determinar o padrão oclusal
da futura prótese, permitindo a montagem precisa dos modelos no
articulador. O registro servirá de guia para a montagem dos dentes
artificiais pelo técnico em prótese dentária.
O registro das relações maxilomandibulares é executado a
partir do ajuste dos planos de orientação, que são compostos por
base de prova e plano de cera, sobre os modelos funcionais (Figuras
68 e 69). A base de prova é a precursora da futura sela da prótese. É
confeccionada em resina acrílica autopolimerizável sobre o modelo
funcional previamente aliviado nas áreas retentivas (Figuras 70 e 71).
O plano de cera é confeccionado com lâminas de cera 7 dobradas em
formato de bastão e acomodadas sobre a base de prova na crista do
rebordo (Figuras 72 a 74).
Figura 68 – Modelo funcional superior
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Figura 69 – Modelo funcional inferior

Figura 70 – Base de prova superior
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Figura 71 – Base de prova inferior

Figura 72 – Lâmina de cera 7 aquecida e dobrada em forma de sanfona
com largura de 1cm para dar forma ao plano de orientação
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Figura 73 – Vista oclusal do plano de orientação superior

Figura 74 – Vista oclusal do plano de orientação inferior
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Inicia-se o registro pelo ajuste do plano superior, seguido do
registro da dimensão vertical de oclusão e Relação Cêntrica. Então,
o modelo superior deve ser montado no Articulador Semiajustável
com o auxílio do arco facial ou da mesa de Camper. O modelo inferior é montado após o ajuste estético, determinação dos planos
oclusais, da dimensão vertical e relação central, seguida da fixação
dos planos de cera.

3.1.1 Ajuste do plano superior
Os ajustes no plano de orientação superior obedecem aos parâmetros estéticos. O objetivo principal é o de recuperar, com o contorno
do plano de orientação, a sustentação dos tecidos do terço inferior da
face, perdida com a remoção dos dentes naturais. Para tanto, sugere-se
a seguinte sequência:
a)

Suporte do lábio

O suporte do lábio adequado depende da posição e inclinação
do lábio sobre o plano de orientação. Um guia útil é o lábio superior
suportado adequadamente sobre o plano de orientação formando
um ângulo nasolabial de aproximadamente 90º (Figuras 75 a 78).
Entretanto, essa referência pode variar de acordo com o senso estético
e perfil do paciente.

67

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Figura 75 – Vista frontal demonstrando o preenchimento do suporto labial com
o plano de cera em posição. Visualizar um ligeiro excesso com a formação de uma
pequena elevação logo abaixo do nariz

Figura 76 – Remoção do excesso de cera com uma espátula metálica aquecida
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Figura 77 – Redução do preenchimento do suporte labial anterior.
Verificar a ausência da elevação logo abaixo do nariz

Figura 78 – Vista lateral da face da paciente mostrando
a formação do ângulo nasolabial próximo a 90º
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•

Dica clínica

∙

Uma referência importante, que pode auxiliar nesse ajuste
é o suporte proporcionado pela prótese antiga do paciente,
pois permite a participação do paciente de forma objetiva.

Um suporte excessivo proporcionará a aparência de “boca
cheia” ou caricata, enquanto que um suporte labial reduzido levará à
redução do vermelhão do lábio e aprofundamento do sulco nasolabial,
resultando em aspecto facial envelhecido.
b)

Altura anterior no sentido vertical do plano oclusal

A altura anterior, no sentido vertical do plano oclusal, ou altura
incisal corresponde à determinação da porção visível dos dentes com
o lábio em repouso. Em pacientes dentados, a localização do tubérculo
do lábio superior pode variar de acordo com a idade, o sexo e o tipo
de lábio. Embora o posicionamento arbitrário do plano de oclusão de
1 a 2 mm abaixo da linha do lábio em repouso resulte num aspecto
estético agradável, essa característica pode variar com a idade, sendo
maior nos jovens e menor nos idosos (Figura 79).
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Figura 79 – Porção visível do plano de orientação superior
correspondente a 2 mm abaixo do tubérculo do lábio

•

Dica clínica

∙

Em alguns casos, os planos de orientação apresentam-se
folgados quando em posição. Isso acontece porque o modelo
funcional é aliviado durante a confecção da base de prova
para evitar a ocorrência de fraturas no modelo causada pela
contração da resina acrílica. Logo, para que os ajustes sejam
realizados, é necessário que os planos estejam bem retidos
nos rebordos. Por isso, o profissional deve sempre ter um
adesivo para dentadura à disposição nesta sessão clínica e
na sessão da prova dos dentes em cera.
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c)

Plano oclusal

O plano oclusal é ajustado com o auxílio da régua de Fox, que
é composta de duas partes, sendo uma intraoral e outra extraoral.
A parte extraoral da régua de Fox é posicionada sobre as referências
extraorais (linha bipupilar e plano de Camper) para guiar o paralelismo
a ser obtido. A parte intraoral deve ser posicionada sobre a superfície
oclusal do plano de orientação, observando-se através da sua porção
extraoral o paralelismo com a linha bipupilar, na região anterior, e
com o plano de Camper (plano correspondente a uma linha que une
a borda inferior da asa do nariz à porção média do trágus), na região
posterior (Figuras 80 a 85).
Figura 80 – Visão frontal mostrando o paralelismo existente
entre a parte intraoral da régua de Fox e a linha bipupilar

72

Parte I – Prótese total removível convencional

Figura 81 – Vista lateral direita mostrando a ausência de paralelismo
entre o plano oclusal do plano de orientação e o plano de Camper

Figura 82 – Vista lateral esquerda mostrando a ausência de paralelismo
entre o plano oclusal do plano de orientação e o plano de Camper
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Figura 83 – Desgaste de cera com espátula aquecida na oclusal
do plano de orientação superior para promover o paralelismo
entre o plano oclusal e o plano de Camper

Figura 84 – Checagem da correta inclinação do plano oclusal superior direito
pela observação do paralelismo entre as duas partes da régua de Fox
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Figura 85 – Checagem da correta inclinação do plano oclusal superior esquerdo
pela observação do paralelismo entre as duas partes da régua de Fox

d)

Corredor bucal

O corredor bucal é o espaço existente entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna da bochecha, sendo
de grande importância funcional e estética. Se o corredor bucal
encontrar-se invadido, poderá haver comprometimento da zona
neutra com consequentes traumas à bochecha pelo paciente, além de
proporcionar aparência desagradável de muitos dentes na boca (Figura
85). Para o ajuste, transfere-se para o plano de orientação, com um
instrumento Lecron, a posição das comissuras labiais e, desse ponto
para posterior, desgasta-se na superfície vestibular do plano (Figura
87). A recuperação do corredor bucal confere suavidade e mistério à
composição do sorriso (Figura 88).
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Figura 86 – Plano de orientação superior sem ajuste do corredor bucal.
Notar o maior volume de cera no lado direito do paciente

Figura 87 – Remoção do excesso de cera na porção lateral direita do plano
de cera superior, após a região correspondente à linha do canino
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e)

Linhas de orientação

Compreendem as linhas de orientação: a linha média dos dentes
anteriores, a linha alta do sorriso e as linhas dos caninos. A linha
média dos dentes anteriores superiores deve coincidir com a linha
média da face do paciente. A determinação da linha alta do sorriso
é realizada pela posição do lábio superior quando o paciente realiza
um sorriso forçado, marcando no plano de cera a posição do lábio
neste momento. Por fim, realiza-se a demarcação das linhas dos
caninos. Para este procedimento, demarca-se, no plano de cera, a
região correspondente às comissuras labiais quando o paciente está
em repouso (Figura 88).
Figura 88 – Vista frontal mostrando a aparência do corredor bucal após desgaste
do excesso de cera e as linhas de orientação (linha média e linha dos caninos)
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•

Dica clínica

∙

Para definir a linha média no plano de orientação, o profissional deve ser posicionar em frente ao paciente;

∙

Para defini-la, pode-se utilizar um pedaço de fio dental
seguindo a linha média da face (passando pela glabela, ponta
do nariz e metade do sulco nasolabial).

A demarcação destas linhas vai determinar as medidas que irão
guiar a escolha dos dentes anteriores superiores e, consequentemente,
dos demais dentes artificiais.
Finalizado o ajuste do plano superior, o modelo superior pode
ser montado no articulador com o auxílio do arco facial ou com o
plano de Camper. Os modelos deverão ser montados no articulador
com referências na base de gesso (split-cast) que possibilitem a sua
remontagem após a acrilização da prótese, na tentativa de corrigir
possíveis alterações dimensionais provenientes da polimerização da
resina que venham a alterar as relações oclusais. Portanto, devem
ser confeccionados três entalhes na base do modelo (uma anterior
e dois posteriores) e vaseliná-los antes de acomodar o gesso que
proporcionará a união entre a base do modelo e a placa de montagem
do articulador (Figuras 89 a 93).
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Figura 89 – Tomada do arco facial da paciente para montar
o modelo superior no Articulador Semiajustável

Figura 90 – Vista do modelo funcional antes de montar em ASA. Visualizar a
aplicação de vaselina sólida em toda a borda da base do modelo, incluindo as
guias de referências, e a confecção de retenções no centro da base (estas não
devem ser isoladas com vaselina)

79

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Figura 91 – Arco facial posicionado no ASA com o modelo
superior adaptado ao plano de orientação

Figura 92 – Modelo superior montado no ASA
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Figura 93 – Modelo superior adaptado ao plano de orientação que está
posicionado sobre a mesa de montagem (ou de Camper). Para a montagem
com a mesa de Camper, o pino deve estar posicionado no “zero”

Em seguida, realiza-se o ajuste do plano inferior com a finalidade
de registro da dimensão vertical de oclusão.

3.1.2 Ajuste do plano inferior
O grau de separação entre a mandíbula e a maxila recebe o
nome de dimensão vertical, variando de acordo com a situação na
qual o paciente se encontra ou função que este esteja realizando.
A dimensão vertical de repouso (DVR) é definida como a distância
vertical entre a maxila e a mandíbula quando os lábios se tocam
normalmente e os músculos elevadores e abaixadores da mandíbula
estão em equilíbrio de contração e os dentes não se tocam, ou seja,
em uma posição de repouso fisiológico que independe dos dentes. Já a
dimensão vertical de oclusão (DVO) é definida como a distância vertical
entre a maxila e mandíbula quando os dentes estão em oclusão de
máxima intercuspidação, que no caso da prótese total corresponderá
à oclusão dos planos de cera. Essa diferença existente entre DVR e
DVO recebe o nome de espaço funcional livre (EFL). A determinação
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da DVO, posição na qual a prótese será construída no articulador,
deverá ser realizada através de um consenso entre os vários métodos
desenvolvidos para a sua análise. Assim, os ajustes no plano de cera
inferior em pacientes edêntulos bimaxilares terão início a partir da
determinação da DVO, não se alterando mais o plano superior.
Um método bastante utilizado é o métrico, no qual se determina
a altura do terço inferior da face do paciente a partir da posição
fisiológica de repouso, da seguinte maneira:
•

Apenas o plano superior deverá estar posicionado na boca;

•

A cabeça do paciente deve estar desencostada da cadeira, em
posição de perfeito equilíbrio no sentido anteroposterior e de
lateralidade;

•

Os músculos abaixadores e elevadores devem estar relaxados;

•

Marcam-se dois pontos na face do paciente, um acima e outro
abaixo da boca. Normalmente se utilizam ponta do nariz e
mento;

•

Pede-se ao paciente para deglutir a própria saliva ou pronunciar
a letra M repetidas vezes, observando se a mandíbula retorna
para a mesma posição (DVR); ao parar de repetir a consoante, o
paciente deve ser orientado a permanecer com os lábios selados
sem forçar a musculatura;

•

Mede-se a distância entre esses dois pontos (DVR) com o auxílio
de um compasso e uma régua, subtraindo-se 3 mm da medida
obtida (EFL). O valor achado corresponde à DVO (Figuras 94 e 95);

•

Ajusta-se o plano de cera inferior de forma que a DVO determinada seja alcançada quando o paciente realizar a oclusão dos
planos (Figuras 96 a 99).
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Figura 94 – Medição, com um compasso de pontas secas, dos dois
pontos marcados no terço inferior da face da paciente

Figura 95 – Distância da DVR obtida, em milímetros
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Figura 96 – Plano de orientação inferior posicionado na boca da paciente.
O excesso de altura impede a perfeita oclusão entre os planos, necessitando
do desgaste da cera no plano inferior

Figura 97 – Desgaste da cera na região oclusal para permitir
a oclusão dos planos na DVO estabelecida
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Figura 98 – Planos em oclusão após o desgaste da cera

Figura 99 – Nova medição dos pontos marcados na face da paciente após
o ajuste e os planos em oclusão mostra a redução de 3 milímetros
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Os métodos estético e fonético são mais usados para se confirmar a funcionalidade da DVO determinada pelo método anterior
(métrico). Assim, o método estético baseia-se na reconstituição facial,
tendo como ponto básico de referência para esse restabelecimento
a harmonia do terço inferior da face com as demais partes da face,
tais como profundidade dos sulcos e posicionamento dos lábios. Já
o método fonético consiste em solicitar ao paciente que pronuncie
palavras com sons sibilantes (“Mississipi”, “sessenta e seis”), enquanto
se observa o movimento da mandíbula, formando o espaço funcional
de pronúncia (EFP). Utilizam-se os sons sibilantes por serem os que
proporcionam menor espaço fonético. Então, se durante a fonação
de sons sibilantes, os planos de cera ficarem bem próximos, mas não
houver toque entre os mesmos, não haverá também nos demais sons.
Este último é considerado o método mais adequado para a conferência
do EFL, por utilizar um parâmetro fisiológico.
Se a reabilitação for realizada em desdentado total monomaxilar, sugere-se iniciar o registro com o ajuste da dimensão vertical
de oclusão, pois a presença de dentes no arco antagonista pode ser
um fator limitante ao ajuste estético.

3.1.3 Registro em Relação Cêntrica e montagem
em Articulador Semiajustável
Como na determinação da DVO, a precisão do registro da posição
de RC aumenta quando se utiliza uma associação de métodos. Essa
posição pode variar no mesmo indivíduo, não só segundo o método
empregado para sua obtenção, mas também com distintos operadores
e até mesmo em distintos períodos do dia.
O método sugerido para determinação da RC é a associação entre
os métodos de manipulação e fisiológico, guiando-se a mandíbula do
paciente para uma posição mais posterior ao mesmo tempo em que se
pede para ele colocar a ponta da língua no palato. Pode-se confirmar
a posição, solicitando-o para deglutir a própria saliva.
Uma vez determinada a posição de RC, os planos de orientação
são fixados com o auxílio de grampos para papel aquecidos e cravados
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na cera, sendo levados, posteriormente, ao Articulador Semiajustável
para fixação do modelo inferior (Figuras 100 e 101).
•

Dica clínica

∙

Após o ajuste em Relação Cêntrica, solicitar ao paciente que
abra e feche a boca repetidamente para avaliar se ele consegue
reproduzir, sem o auxílio do profissional, a RC determinada.
Isso sugere que a RC determinada foi guiada, mas não forçada.

Figura 100 – Registro realizado com o paciente em Relação Cêntrica,
utilizando grampos para papel aquecidos
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Figura 101 – Modelo inferior montado no ASA

•

Dica clínica

∙

Se o registro for realizado com grampos aquecidos, é necessário que o modelo superior já tenha sido montado em ASA
previamente.

∙

Durante a montagem dos modelos em ASA, não pode haver
toque entre os modelos superiores e inferiores, nem entre
os modelos e a base de prova, pois pode causar alteração no
posicionamento das próteses na boca, levando a erro;

∙

Deve-se conferir, durante a montagem, se as placas de montagem estão em íntimo contato com os ramos superior e inferior
do ASA. Caso haja alguma desadaptação, frequentemente
associada a interposição de gesso entre placa e ramo, haverá
alteração entre o registro que foi obtido em boca e o que foi
montado em ASA, intercorrendo em posteriores erros de
Relação Cêntrica.
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O registro da RC também pode ser obtido por encaixes macho
e fêmea confeccionados na superfície oclusal dos planos de cera. Os
encaixes negativos superiores devem ser confeccionados por desgaste
em forma de “V” com um Lecron, sendo um anterior e dois posteriores
bilateralmente. Os inferiores devem ser obtidos por acomodação de
uma camada de pasta zincoenólica ou poliéter posicionada sobre
a superfície oclusal do plano inferior (Figuras 102 a 104). Para isso,
fazem-se ranhuras na superfície do plano inferior e isola-se com
vaselina a superfície oclusal do plano superior. Se o poliéter for
utilizado, deve-se passar adesivo no plano de orientação inferior.
Preferivelmente, a parte negativa (fêmea), é confeccionada no plano
superior e a positiva (macho) no plano inferior, permitindo a utilização
do garfo para dentado sobre a superfície oclusal do plano superior
para a montagem do modelo superior em ASA, através do emprego de
silicone de condensação pesada para a fixação do garfo ao plano. Com
a utilização desta técnica é possível na mesma sessão clínica fazer a
tomada do arco facial e o registro da RC. Quando a região antagonista
for dentada, o registro pode ser feito diretamente sobre o plano de
cera e o refinamento do registro pode ser obtido interpondo-se uma
camada de pasta zincoenólica sobre o plano de cera.
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Figura 102 – Entalhes confeccionados no plano de cera superior

Figura 103 – Encaixes positivos confeccionadas
com poliéter no plano de orientação inferior
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Figura 104 – Planos de orientação registrados em RC

•

Dica clínica

∙

Ao realizar o registro com encaixes do tipo macho-fêmea
com pasta zincoenólica ou poliéter, deve-se observar, durante
o registro, a coincidência entre as linhas médias marcadas
nos planos de orientação superior e inferior (Figura 102). Isso
irá garantir que, durante o registro em RC, o paciente não
desviou a mordida.

∙

Quando se utiliza esse tipo de registro, o modelo superior não
precisa, necessariamente, já estar montado no ASA como é
exigido no caso de registros com grampos. O profissional pode
efetuar o registro em RC e separá-lo para montar o modelo
superior e depois o modelo inferior (os encaixes permitem
que a relação seja preservada).
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3.2 Seleção dos dentes artificiais
Após o ajuste dos planos de orientação, o registro das relações
maxilomandibulares e a montagem dos modelos em articulador,
procede-se a seleção dos dentes artificiais para que o técnico
possa montá-los.
Durante a seleção dos dentes, os pacientes devem ser convidados
a opinar na escolha, disposição e montagem de seus dentes anteriores
artificiais. Esses aspectos devem ser discutidos entre o profissional e o
paciente, para que se possa obter o máximo de satisfação e qualidade
nas próteses totais.
Nesta fase, quatro aspectos são considerados para que os dentes
artificiais satisfaçam à estética e função necessárias. São eles: (1) material utilizado, (2) tamanho, (3) forma e (4) cor dos dentes. Assim, são
selecionados os dentes anteriores superiores, enquanto os anteriores
inferiores e os posteriores são obtidos através das cartelas dos fabricantes pela equivalência com os anteriores superiores selecionados.
O material de eleição é a resina acrílica ou resina composta. Os
dentes de porcelana apresentam desvantagens, como ruídos durante
a mastigação, pobre união com a resina acrílica da base da prótese
e alta dureza, que restringem a sua indicação. No que concerne à
forma, sugere-se uma harmonia entre a forma da face e a forma
dos dentes. E para seleção da cor, toma-se como referência o sexo,
a idade e a cor da pele do paciente. Para mulheres, jovens e de pele
clara, sugere-se a seleção de dentes mais claros; para homens, idosos
e/ou pacientes de pele escura, dentes mais escuros tornam-se mais
harmônicos. É importante destacar que essas referências estéticas
são apenas parâmetros gerais, a seleção da forma e cor dos dentes
pode ser referenciada pela preferência do paciente.
Na seleção do tamanho dos dentes artificiais deve-se levar em
consideração a altura e a largura dos seis dentes anteriores e superiores. A técnica mais utilizada para a escolha dos dentes artificiais
se baseia nas linhas de referências obtidas nos planos de orientação
(ENGELMEIER, 1996). Desse modo, a distância entre as duas linhas
dos caninos, medida em curva com uma régua flexível, determina a
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largura dos seis dentes anteriores superiores, de distal a distal dos
caninos (Figura 105). A distância da superfície oclusal do plano de
cera superior à linha alta do sorriso corresponde à altura da face
vestibular do incisivo central superior que o paciente necessita para
ter uma aparência agradável (Figura 106). Baseado nestas informações,
o cirurgião-dentista deve consultar uma carta molde fornecida pelos
fabricantes, na qual os diversos modelos de dentes estão relacionados
de acordo com tais medidas. Assim, a partir da obtenção dos dentes
anteriores superiores obtêm-se os dentes anteriores inferiores e os
posteriores equivalentes.
Figura 105 – Medição da distância entre as linhas
dos caninos com uma régua flexível
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Figura 106 – Medição da distância entre o plano oclusal e a linha alta do sorriso

Ainda, para a escolha dos dentes artificiais, sempre que possível,
deve-se ter em mãos fotografias da época em que o paciente possuía
dentes. Estas fotografias irão ajudar na escolha da forma e tamanho
dos dentes, como também no arranjo dentário, para que ele seja o
mais natural possível (Figura 107). O uso das próteses antigas como
referência também pode ajudar na seleção dos dentes, sendo que
deve-se manter o que o paciente gosta e mudar aquilo que ele se
queixa em relação aos dentes.
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Figura 107 – Seleção dos dentes artificiais baseada
em fotografia antiga trazida pela paciente
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Quadro 5 – Passo a passo do protocolo clínico da terceira sessão de atendimento
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
3ª sessão
1.

Registro das relações maxilomandibulares
• Ajuste do plano de orientação superior;
∙
∙
∙
∙
∙

Suporte labial;
Altura anterior no sentido vertical do plano oclusal;
Plano oclusal;
Corredor bucal;
Linhas de orientação (linha média, linha
alta do sorriso, linhas dos caninos);

• Determinação da Dimensão Vertical de
Repouso (DVR) e de Oclusão (DVO);
• Ajuste do plano de orientação inferior;
• Conferência da DVO com os testes estéticos e fonéticos;
• Registro da DVO em RC;
• Desinfecção dos planos;
• Seleção da cor dos dentes (consultar opinião do paciente);
• Montagem em Articulador Semiajustável (ASA).
2.

Seleção dos dentes artificiais
• Consulta, na carta molde, dos dentes que correspondem às medidas das linhas de referência;
• Encaminhar ao laboratório os planos de orientação e os modelos montados em ASA com as definições dos dentes que foram
selecionados (forma e cor). Os modelos devem estar devidamente
acondicionados em caixas e protegidos com plástico-bolha.
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4 Quarta sessão clínica
4.1 Prova dos dentes montados em cera
Finalizada a montagem dos dentes artificiais, deve-se proceder à
prova clínica dos dentes em cera. É nessa fase que devem ser analisados
todos os aspectos obtidos durante as fases anteriores e, caso haja algo
errado, este é o momento de corrigi-lo. Inicialmente, o profissional
deve avaliar a montagem dos dentes para que em seguida o paciente
possa também analisá-la e aprová-la (Figuras 108 a 115).
Assim, seguem os aspectos que devem ser observados durante a
prova clínica dos dentes em cera, de acordo com Carreiro e Batista (2013):
•

A coincidência da linha média nos dentes superiores com a
linha média da face e com os dentes inferiores;

•

A linha do sorriso, ou seja, se os dentes anteriores superiores estão montados acompanhando o sorriso do paciente e se
durante o sorriso a borda do lábio superior repousa sobre a
cervical dos dentes anteriores;

•

O suporte do lábio, formando um ângulo de aproximadamente
90º entre a base do nariz e a superfície do lábio superior;

•

A posição dos caninos, na linha comissural;

•

Altura das bordas incisais, de acordo com a idade do paciente;

•

Plano de Camper (com a régua de Fox);

•

Corredor bucal sem invasão da zona neutra;

•

Cor dos dentes;

•

Relações maxilomandibulares: Relação Cêntrica e dimensão
vertical.

A dimensão vertical é avaliada pela realização dos testes fonético
e estético, logo, deve-se avaliar a harmonia facial do terço inferior
da face com os lábios em repouso e verificar a exposição dentária
durante a fala, bem como a correta pronunciação das palavras sem
o aspecto de fala com a “boca cheia”. O paciente é solicitado a contar
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de sessenta até sessenta e nove e repetir palavras como “Mississipi”
para que o CD consiga identificar a existência do Espaço Funcional de
Pronúncia. Quando este espaço é respeitado, os dentes ficam muito
próximos uns dos outros (em torno de 2 a 3 mm), porém não se tocam.
•

Dica clínica

∙

Antes de proceder à avaliação da dimensão vertical, na sessão
da prova dos dentes em cera, se os planos estiverem sem
retenção, o profissional deve aplicar adesivo para dentadura
na base de prova.

∙

Durante os testes fonéticos e na conferência da RC, o plano inferior deve ser estabilizado por uma das mãos do profissional.

∙

Sugerir ao paciente que convide um amigo ou parente próximo
para a sessão de prova dos dentes em cera.

Figura 108 – Caso clínico em que, na prova dos dentes em cera,
foi verificada uma alteração na RC, indicada pela falta de oclusão
entre os dentes posteriores do lado direito
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Figura 109 – Para contornar tal situação, foi realizado um novo registro em RC
com silicone de condensação pesada adaptada aos dentes inferiores

Figura 110 – A prótese inferior é levada em posição
e manipulada corretamente em RC
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Figura 111 – Modelo inferior posicionado para ser montado novamente em ASA

Figura 112 – Vista frontal dos dentes que foram remontados em oclusão
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Figura 113 – Vista frontal do sorriso. Observar que, pelo fato de o lábio inferior
da paciente apresentar uma curva alterada no lado direito, há exposição dos
dentes inferiores, o que não é visualizado no lado esquerdo

Figura 114 – Vista lateral direita do sorriso
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Figura 115 – Vista lateral esquerda do sorriso

•

Dica clínica

∙

O novo registro obtido e a nova montagem do modelo inferior
permite ao profissional replicar a posição correta da DVO
do paciente em RC no ASA. Com isso, o técnico em prótese
dentária irá corrigir os dentes que não apresentaram uma
oclusão adequada e, após a acrilização da prótese, poderá
remontá-las em ASA para refinar a oclusão e minimizar as
possíveis alterações decorrentes da polimerização da resina.

∙

Deve-se, então, isolar corretamente os entalhes confeccionados na base do modelo para permitir uma posterior remontagem pelo técnico em prótese dentária.
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4.2 Seleção da cor da gengiva
Por fim, é realizada a escolha da cor da gengiva artificial,
podendo ser utilizada a escala de cores do Sistema Tomaz Gomes de
caracterização (STG) de resinas. A gengiva artificial deve apresentar
a cor o mais próximo possível da gengiva natural. No caso dos desdentados totais, essa seleção é feita baseando-se na cor do vermelhão
dos lábios. A escolha deve ser efetuada sob luz natural. Os contornos
gengivais devem parecer naturais, com arquitetura gengival e proeminências radiculares devidamente esculpidas para não alterar a
forma dos dentes e comprometer a estética (Figura 116).
Figura 116 – Seleção da cor da gengiva pelo sistema de seleção STG
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Quadro 6 – Passo a passo do protocolo clínico da quarta sessão de atendimento
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
4ª sessão
Prova dos dentes artificiais montados em cera
• Avaliação pelo profissional
∙

1.

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

A coincidência da linha média nos
dentes superiores e linha média facial;
A linha do sorriso;
O suporte do lábio;
A posição dos caninos, na linha comissural;
Altura das bordas incisais, de acordo com a idade do paciente;
Plano de Camper (com a régua de Fox);
Corredor bucal sem invasão da zona neutra;
Cor dos dentes;
Relação Cêntrica e dimensão vertical.

• Avaliação pelo paciente e autorização para acrilização das PTs.
2.

Seleção da cor da gengiva artificial

3.

Desinfeção dos planos com os dentes montados

5 Quinta sessão clínica: instalação das próteses
Após a prova dos dentes em cera e a aprovação da estética por
parte do paciente, as próteses são enviadas ao laboratório para que
seja realizado o processo de acrilização. Nesse momento, o técnico vai
substituir a base de prova e a cera por resina acrílica termopolimerizável para, em seguida, remontar as próteses no ASA, cujo objetivo é
proceder o ajuste oclusal que possa ter sido modificado por causa da
alteração dimensional sofrida pela resina no processo de acrilização
(Figuras 117 a 123). Esse processo só é possível se o modelo funcional for
montado em ASA com os entalhes isolados com vaselina. Em seguida,
as próteses passam por acabamento e polimento e são enviadas de
volta para o cirurgião-dentista para a instalação no paciente.
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Figura 117 – Prótese acrilizada

Figura 118 – Prótese ainda presa ao modelo sendo levada ao ASA
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Figura 119 – Fixação da prótese e modelo ao gesso
da placa de montagem no ASA com SuperBonder®

Figura 120 – Posição do pino (distante da mesa) após
a remontagem das próteses acrilizadas no ASA
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Figura 121 – Checagem dos contatos oclusais com papel carbono fino

Figura 122 – Remoção de contatos oclusais prematuros e mal distribuídos
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Figura 123 – Após os desgastes dos pontos de contato insatisfatórios, o técnico
em prótese distribui os contatos de maneira uniforme, bilateral e simultânea.
Como resultado, o pino encosta na mesa e o ajuste está finalizado

Desse modo, voltando às sessões clínicas, antes de levar a
prótese à boca do paciente para instalação, realiza-se um cuidadoso
exame de sua superfície com o intuito de remover arestas cortantes,
cristas agudas, nódulos de acrílico e resíduos de gesso que possam
ferir a mucosa e realizar uma criteriosa desinfecção. Deve-se ter a
certeza de que não existem defeitos na área de assentamento, ver
se a superfície está polida, se as flanges e áreas de freios e músculos
não possuem ângulos agudos e não estão muito espessas, e se as
bordas estão arredondadas e lisas sem sobre-extensão aparente.
Caso seja necessário algum tipo de correção, procede-se ao polimento
da área desgastada tendo em vista o menor acúmulo de biofilme e
o conforto do paciente.
Após o exame minucioso da prótese, deve-se então realizar a
sua instalação (Figuras 124 a 132).
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Figura 124 – Vista oclusal da PT superior

Figura 125 – Vista da base interna da PT superior
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•

Dica clínica

∙

Para avaliar presença de rugosidades, o profissional pode
deslizar um algodão por toda a base da prótese. Se ele prender
em alguma região, significa que ali há alguma irregularidade
que precisa ser removida.

Figura 126 – Vista frontal da PT superior

Figura 127 – Vista frontal da nova PT inferior
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Figura 128 – Vista da base interna da PT inferior

Figura 129 – Vista frontal das próteses totais em oclusão
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Figura 130 – Vista frontal do sorriso da paciente com as novas próteses

Figura 131 – Vista lateral do sorriso da paciente com as novas próteses
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Figura 132 – Visão frontal das próteses instaladas com os lábios em repouso.
Notar a exposição de 1 a 2 milímetros do incisivo central superior

Em seguida, um ajuste oclusal cuidadoso é realizado com papel
carbono fino, uma broca multilaminada esférica n. 6 ou 8 e uma peça
de mão de baixa rotação. É recomendado que as correções oclusais
sejam realizadas fora da cavidade oral (Figuras 133 a 137). O processo
é realizado até que os dentes artificiais apresentem contato oclusal
efetivo bilateral, bem distribuído e simultâneo. O ideal é que esses
contatos estejam localizados em pontas de cúspides, região de fossa
e crista marginal.
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Figura 133 – Checagem dos contatos oclusais com papel carbono fino

Figura 134 – Vista oclusal da PT superior mostrando
os contatos oclusais da prótese sem nenhum ajuste
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Figura 135 – Vista oclusal da PT inferior mostrando
os contatos oclusais sem nenhum ajuste

Figura 136 – Remoção dos contatos oclusais mais fortes
com uma broca carbide esférica n. 8
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Figura 137 – Remoção do contato oclusal no incisivo central
com uma broca carbide esférica n. 8. O ideal é que a distribuição
dos contatos esteja nos dentes posteriores

Considerando que todas as etapas anteriores tenham sido
realizadas com sucesso, procede-se à avaliação realizada pelo paciente
através de um espelho (Figura 138). Este é um momento esperado
com ansiedade e, portanto, toda atenção deverá ser dada às suas
dúvidas e indagações.
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Figura 138 – Avaliação das novas próteses pela paciente

Os pacientes devem ser instruídos a higienizar as próteses
maxilares e mandibulares com escova de dente média (Figura 139)
e sabão em barra amarelo ou creme dental e seguir as orientações
entregues por escrito aos pacientes segundo o apêndice A.
Figura 139 – Orientação quanto à correta higienização das próteses totais
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Quadro 7 – Passo a passo do protocolo da quinta sessão de atendimento clínico
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
5ª sessão
1.

Instalação
• Avaliar presença de irregularidades na base da prótese (arestas cortantes, porosidades etc.);
• Desinfetar;
• Instalar a prótese e avaliar seu correto relacionamento com os tecidos moles;
• Checar a Dimensão Vertical e Relação Cêntrica;
• Realizar ajuste oclusal;
• Mostrar ao paciente para que ele avalie as novas próteses.

2.

Instruções de uso e conservação da prótese

6 Sexta sessão clínica: controles
Concluída a instalação da prótese, o paciente deve retornar
após 24 horas, 7 e 15 dias, a depender da sua adaptação às próteses.
Nessas sessões, o ajuste oclusal deve ser avaliado novamente e, se
necessário, refinado. Avalia-se também a necessidade de ajuste da base
evidenciada pela presença de úlceras traumáticas. Nesse caso, com
uma peça reta, uma broca maxicut e pontas de polimento para resina
acrílica, são realizados leves desgastes nas áreas correspondentes às
úlceras e repolimento da prótese.
Para realizar o registro preciso da região a ser desgastada, usase lápis cópia ou pastas evidenciadoras. A pasta é pincelada em toda
superfície interna da sela, de modo que as marcas do pincel sejam
visíveis e aplicadas na mesma direção. Deste modo, as interferências
nos tecidos durante a colocação das próteses ou a pressão excessiva
no rebordo residual podem ser mais facilmente interpretadas do que
na ausência da pasta. A prótese é cuidadosamente colocada na boca
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realizando-se uma pressão manual uniforme para revelar quaisquer
áreas de pressão na base que deslocam o tecido mole. As áreas que
devem ser corrigidas serão aquelas onde a pasta evidenciadora foi
removida totalmente.
Quando se usa lápis cópia, este irá delimitar a região da úlcera e
transferir para a prótese (quando levada à boca) o local a ser corrigido.
São necessários retornos periódicos, a cada três ou seis meses, para
avaliar o desempenho das próteses e realizar eventuais correções e
limpezas que sejam necessárias (Figuras 141 a 143).
Figura 140 – Área ulcerada em mucosa após instalação da prótese
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Figura 141 – Prótese em posição para mostrar a relação entre a borda
e a região ulcerada previamente marcada com lápis cópia

Figura 142 – Marcação na prótese da região correspondente à lesão
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Figura 143 – Lesão ulcerada após a realização do controle
(desgaste da região delimitada pelo lápis cópia)

Quadro 8 – Passo a passo do protocolo da sexta sessão de atendimento clínico
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
6ª sessão
1.

Controles
• 24 horas;
• 7 dias;
• 15 dias;
• 30 dias;
• Retornos a cada 3 ou 6 meses.
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Técnica de moldagem funcional
do modelo alterado

Protocolo clínico
Quadro 9 – Resumo do protocolo clínico adotado para confecção
de próteses parciais removíveis Classe I de Kennedy por sessão
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses totais removíveis convencionais
1ª sessão

Exame clínico e radiográfico
Moldagem anatômica
Delineamento do modelo de estudo

2ª sessão

Preparo de boca
Moldagem de trabalho inferior

3ª sessão

Prova da infraestrutura metálica
Moldagem funcional – Técnica do modelo alterado

4ª sessão

Registro das relações maxilomandibulares
Montagem em Articulador Semiajustável
Seleção dos dentes artificiais

5ª sessão

Prova dos dentes em cera
Seleção da cor da gengiva

6ª sessão

Instalação

7ª sessão

Controle
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1 Primeira sessão clínica
1.1 Exame clínico e radiográfico
Os dados obtidos durante as primeiras consultas devem ser
analisados, valorizados e trabalhados na etapa do planejamento que
provêm do tripé formado pelo exame clínico, exame radiográfico e
avaliação dos modelos em delineador e, quando necessário, também
montados em articulador. A confiabilidade gerada pelos dados dessas
três fontes resultará em um plano de tratamento cuja execução venha
de fato representar solução ao problema odontológico do paciente.
Assim, procedimentos de análise e planejamento precisam ser considerados elementos-chave na fase de diagnóstico do tratamento
(CARREIRO; BATISTA, 2013).
Na anamnese os objetivos principais devem ser conhecer o perfil
do paciente e avaliar a existência de problemas de saúde sistêmicos ou
locais, bem como de problemas físicos que possam afetar o tratamento.
Antes do exame intraoral dos elementos dentários uma profilaxia deve
ser realizada e o exame pode ser concluído após análise radiográfica
e realização do molde para obtenção do modelo de estudo.
Nesta etapa de exame clínico, devem ser anotadas todas as informações sobre o paciente, e todos os dados obtidos devem ser registrados
em ficha clínica. Estes dados servirão de base para o planejamento
do tratamento. Após uma anamnese completa o cirurgião-dentista
deve ter subsídios para a verificação do estado de saúde geral e oral,
assim como para avaliação da história e expectativa do paciente em
relação ao tratamento. Durante o exame extraoral alguns aspectos
como assimetria facial, forma do rosto e condições da articulação
temporomandibular devem ser verificados (Figuras 144 e 145). No
exame intraoral deve-se avaliar condições dos tecidos moles, palpação
muscular, a altura do rebordo (alto, normal ou reabsorvido), o tipo
de mucosa (flácida, rígida ou compressível) e a distância da margem
gengival até o assoalho bucal, de forma a planejar o tipo de conector
maior mandibular (Figuras 146, 147 e 148).
Para avaliação dos dentes pilares, observam-se características como condições de suporte ósseo e periodontal, mobilidade,
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integridade das superfícies coronárias dos dentes remanescentes,
número e distribuição dos dentes remanescentes e alterações da
oclusão e plano oclusal devem ser observadas e registradas. Algumas
condições mais críticas como a presença de mobilidade dental, por
exemplo, não necessariamente contraindicam o uso desse dente como
pilar, apenas sugere que cuidados adicionais devam ser tomados na
indicação, no planejamento e na execução da PPR com o intuito de
conseguir melhores condições de estabilização através da ação de
contenção proporcionada pelo tratamento protético. Neste sentido,
todas as características registradas devem ser bem avaliadas e ponderadas no momento do planejamento. Informações a respeito do
uso e condições das próteses antigas do paciente ainda devem ser
obtidas (Figura 149).
Após esses procedimentos, ainda devem ser realizados os exames
radiográficos dos dentes pilares (Figuras 150 e 151) com a finalidade
de determinar a proporção coroa/raiz de dentes remanescentes e
a condição do tecido ósseo associado, bem como para avaliação de
possíveis alterações periapicais e da qualidade de obturação endodôntica de dentes pilares; as radiografias interproximais podem ser
úteis na identificação de cárie proximal de dentes remanescentes
(CARREIRO; BATISTA, 2013). Além disso, uma radiografia panorâmica
pode ser solicitada a fim de se obter mais informações a respeito de
alguma alteração nos ossos maxilares que possam ser importantes
para o diagnóstico e planejamento terapêutico do caso (Figura 147).
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Figura 144 – Vista extraoral frontal do terço
inferior da face com as próteses antigas

Figura 145 – Vista extraoral lateral do terço inferior
da face da paciente com as próteses antigas
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•

Dica clínica

∙

Durante essa etapa, pode-se realizar fotografias do paciente,
tanto frontal quanto de perfil, para futuras comparações e
arquivamento do estado pré-tratamento.

Figura 146 – Vista intraoral frontal no momento do exame clínico inicial
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Figura 147 – Vista oclusal do arco inferior
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Figura 148 – Medição da distância entre o assoalho bucal e a margem gengival
para auxílio no momento da escolha do tipo de conector maior

Nota: é importante que a medida da distância do assoalho da boca até as margens
gengivais dos dentes inferiores seja obtida na boca do paciente, e não no modelo
de gesso, pois as obtidas no modelo podem ser diferentes que as obtidas na boca.
Figura 149 – Vista intraoral frontal da prótese superior antiga em posição
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Figura 150 – Radiografia periapical de pilar direto do lado direito

Figura 151 – Radiografia periapical de pilar direto do lado esquerdo
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Figura 152 – Radiografia panorâmica

De posse dos achados clínicos e radiográficos pode se fazer
necessária a realização de algum tratamento prévio, como raspagem
e alisamento coronários e/ou radiculares ou endodontia em um ou
mais elementos. Para esclarecimentos quanto ao plano de tratamento
individualizado é necessário que o paciente tenha conhecimento a
respeito das limitações do caso dele e só após isso o mesmo assinará
um Termo de Ciência concordando com o tratamento proposto e afirmando ter conhecimento das possíveis limitações do caso informadas
pelo CD. Somente após isso o tratamento com a reabilitação oral por
meio da confecção da prótese pode ser de fato iniciado.
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Quadro 10 – Possíveis limitações que podem ser identificadas no exame clínico
do paciente desdentado parcial e as implicações no tratamento em si
LIMITAÇÕES E TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO CORRESPONDENTE

Limitação de
abertura bucal

Diagnóstico e tratamento da causa, a qual pode estar
relacionada com algum grau de Disfunção Temporomandibular. Se este for o caso, o tratamento adequado
pode incluir a confecção de placas oclusais ou PPR
provisórias, exercícios fisioterápicos e farmacoterapia,
entre outros.
Nestes casos há uma tendência a maior resiliência da
fibromucosa que recobre o rebordo;

Rebordo inferior
posterior muito
reabsorvido

Execução de moldagem funcional visando a melhor
adaptação da base da prótese sobre o rebordo e menor
movimento de báscula, com localização do apoio distante do espaço protético;
Maior recobrimento possível da fibromucosa da área
chapeável com o intuito de distribuir melhor os esforços sobre o osso alveolar, minimizando assim os riscos
de reabsorção óssea acelerada;
Controle posterior periódico mais frequente.

Dentes mal
posicionados
ou girados

Discussão com o pacientes sobre alternativas que possam melhorar o resultado estético, como tratamento
ortodôntico, restaurações ou desgastes. Caso o paciente
opte por não alterar a sua condição inicial, este deve
estar ciente das limitações estéticas do caso.

Pouco espaço
entre a margem
gengival lingual
e o limite com o
assoalho bucal

Indicação do conector maior mais apropriado para o
caso. Quando este espaço for inferior a 7 mm usar o
conector maior do tipo placa lingual.
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Comprometimento
periodontal dos
dentes pilares

Avaliação do grau de mobilidade dentária e fornecimento de esclarecimentos ao paciente quanto ao
prognóstico dos dentes e do tratamento;
Instrução adequada de higiene bucal e planejamento
protético aliados ao estabelecimento de visitas de
manutenção para auxiliar na prevenção do desenvolvimento ou aumento da mobilidade dental.
Uso correto dos grampos de retenção mais indicados
para áreas de extremidade livre;

Ausência de pilar
posterior bilateral
com formação de
braço de alavanca

Duplo sistema
de suporte:
dentoperiodontal
e fibromucoso

Alta expectativa
do paciente
em relação ao
tratamento

Perfil psicológico

Mesialização do ponto de aplicação das cargas oclusais
sobre a sela e base: eliminação do segundo molar ou
diminuição das dimensões mesiodistais dos dentes
artificiais. Quanto mais próximo do último dente de
suporte for a aplicação da carga oclusal, menor será
o braço de alavanca.
Aumento da área chapeável da base para melhor distribuição de forças;
Moldagem funcional para melhor adaptação da base
da prótese;
Estabelecimento de contato preciso da sela da PPR com
o rebordo residual de forma a favorecer o suporte e
a estabilidade.
Valorização do contato inicial com o paciente, a fim de
verificar suas necessidades, expectativas, frustrações
e desejos;
Determinação da aplicabilidade das expectativas
frente as condições orais e físicas;
Reconhecimento de quais problemas do paciente
podem realmente ser resolvidos.
Identificação do perfil psicológico: receptivo, cético,
histérico ou indiferente. Este perfil poderá influenciar
no grau de dificuldade do tratamento clínico, assim
como o sucesso ou a falha dos resultados finais.
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1.2 Moldagem de estudo
O próximo procedimento a ser realizado ainda nesta etapa
clínica é a moldagem de estudo por meio de moldeiras perfuradas
pré-fabricadas.
A moldagem preliminar ou de estudo visa a obtenção de um
modelo anatômico, que contenha informações anatômicas sobre os
dentes e os rebordos residuais, e servirá para a avaliação no delineador, montagem em Articulador Semiajustável para a avaliação da
oclusão, do espaço para os dentes artificiais, confecção de moldeiras
individuais (quando necessário) e planejamento da estrutura metálica
da prótese (CARREIRO; BATISTA, 2013).
Para o arco inferior, devido ao fato de ser parcialmente desdentado, as moldeiras podem ser para dentado em aço inoxidável. A
moldeira deve ser selecionada de acordo com a extensão e profundidade
do rebordo. Caso a moldeira fique curta, a mesma pode ter suas bordas
individualizadas com materiais como cera periférica para moldagem
ou cera utilidade. A moldeira deve ser escolhida por tentativas a
partir do tamanho médio, e a mesma deve recobrir toda a extensão
do rebordo deixando 2 a 3 mm de espaço livre em todos os sentidos.
A sua seleção deve ser feita previamente a inserção do material de
moldagem em seu interior (Figura 153). Como material de moldagem,
o hidrocoloide irreversível – alginato está adequado para o uso neste
momento e o mesmo deve ser utilizado, conforme as especificações
do fabricante tanto quanto a proporção como quanto a manipulação,
para obtenção dos modelos de estudo (Figuras 154 e 155). Apesar de
não ser o material de maior estabilidade dimensional ou capacidade de
cópia, o alginato apresenta condições satisfatórias para ser utilizado
como material de eleição para moldagens de diagnóstico e de trabalho
para PPR. Este material é fácil de usar e apresenta baixo custo, por
isso é um dos materiais de moldagem mais utilizados em Odontologia.
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Figura 153 – Teste da inserção da moldeira durante a escolha da mesma

•

Dica clínica

∙

O tamanho da moldeira é escolhido por tentativas, sempre
começando com a moldeira de tamanho médio.

135

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Figura 154 – Início da mistura de pó e líquido para manipulação de alginato

•

Dica clínica

∙

O alginato é fornecido na forma de pó e o mesmo deve ser
proporcionado com a medida disponibilizada pelo fabricante,
a fim de evitar erros de proporção que facilitem a distorção
do molde;

∙

Normalmente são utilizadas duas colheres-medida de pó
para a moldagem da arcada inferior, e três para a superior.
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Figura 155 – Manipulação de alginato

Nota: o pó deve ser misturado à água por meio de espatulação vigorosa para
formar uma massa viscosa, a qual produzirá um gel elástico após uma série de
reações químicas.

O cirurgião-dentista deve estar em pé durante os procedimentos e, durante a moldagem inferior, deve ficar à direita e em frente
ao paciente, pois isso lhe permite levar a moldeira na mão direita
enquanto manipula o ângulo direito da boca do paciente com a mão
esquerda. Após manipular e preencher a moldeira com alginato
(Figura 156), a mesma deve ser apreendida pelo cabo com os dedos
indicador e polegar. Com o indicador esquerdo, afasta-se a comissura
labial direita, e com a moldeira carregada afasta-se a comissura do
lado oposto. Com um movimento de rotação na moldeira a mesma
pode ser introduzida na boca (Figura 157). Após a centralização da
moldeira com a linha média da face do paciente o profissional deve
posicionar-se em frente ao paciente e após realização de compressão
bilateral e simultânea (Figura 158), o paciente deve ser orientado para
levantar a língua. Ao mesmo tempo em que se mantém a compressão
bilateral com uma das mãos a mão livre deve fazer o tracionamento
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da musculatura de lábios e bochechas, a fim de levar o material de
moldagem para próximo da periferia da área chapeável (Figura 159).
Simultaneamente a esses movimentos, o paciente deve ser orientado
para levantar a língua. A moldeira deve ser mantida em posição durante
o período total de geleificação do alginato. Após isso, o molde pode
ser retirado da boca para ser analisado (Figura 160).
O molde do arco inferior, para ser considerado ideal, deve
apresentar 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. Se houver bolhas
em áreas críticas, extensão limitada ou deslocamento do material da
moldeira deve-se repetir o procedimento.
Idealmente, o molde de alginato deve ser vazado imediatamente
após o ato de moldagem, lavagem em água corrente e desinfecção.
Depois de ter sido aprovado, este deve ser lavado em água corrente,
para remover saliva e possíveis traços de sangue. Após o processo
de lavagem, o molde deve ser borrifado com hipoclorito de sódio
a 1% ou glutaraldeído a 2%, e acondicionado em recipiente ou saco
plástico fechado por 10 minutos (Figuras 161 e 162). Após esse tempo,
o desinfetante deve ser removido pela lavagem em água corrente.
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Figura 156 – Moldeira carregada com alginato

Figura 157 – Introdução da moldeira carregada com alginato na boca
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•

Dica clínica

∙

A altura ideal do paciente é quando a comissura labial está
na altura do cotovelo do profissional.

Figura 158 – Compressão bilateral e simultânea na região de pré-molares
durante o período de geleificação do alginato
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Figura 159 – Manipulação da musculatura de lábios
e bochechas durante a moldagem

Figura 160 – Molde obtido
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Figura 161 – Solução de hipoclorito de sódio a 1% sendo borrifada sobre o molde

Figura 162 – Acondicionamento do molde em saco plástico
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Após a liberação do paciente, o vazamento dos moldes deve
ser feito com gesso pedra. A manipulação do gesso deve ser feita
com observância da proporção água/pó fornecida pelo fabricante. O
vazamento deve ser feito sob vibração, colocando-se pequenas porções
de gesso. O gesso deve fluir por todo o molde e novas porções de gesso
devem ser colocadas apenas nas áreas onde o gesso já penetrou, para
evitar a inclusão de bolhas de ar. A parte crítica da impressão (dentes
e rebordo) pode ser preenchida com o gesso pedra tipo III ou IV e,
após a presa inicial do gesso pedra tipo III ou IV, pode-se adicionar
o gesso de base (pedra tipo III), tomando-se o cuidado de hidratar
o modelo já vazado, preferencialmente em água gessada. A região
correspondente à língua deve ser preenchida com algum material
como toalhas de papel ou algodão sobre o qual deve ser recoberto
com uma fina camada de alginato manipulado para formar a base
do modelo para posterior análise em delineador (Figuras 163 a 167).
O modelo deve ser removido do molde após a presa final do gesso,
cerca de 45 a 60 minutos após o vazamento.
Figura 163 – Pequena porção de gesso sendo colocada sobre
a região correspondente à área dentada do molde
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Figura 164 – Gesso recobrindo a porção correspondente à área dentada do molde

Figura 165 – Gesso sobre a porção correspondente
à área dentada e ao rebordo alveolar
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Figura 166 – Papel toalha umedecido colocado na região correspondente à
língua para facilitar o vazamento com formação de uma base para o modelo

Nota: quando esse cuidado não é tomado, pode-se deparar com uma dificuldade de
remover o modelo, devido o gesso do vazamento recobrir a moldeira, ou mesmo o
risco do modelo em ferradura fraturar durante sua remoção ou manuseio.
Figura 167 – Molde após vazamento, durante o tempo de presa do gesso
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1.3 Delineamento do modelo de estudo
O delineamento é o procedimento de diagnóstico que visa obter
informações a respeito da forma e do contorno dos dentes pilares e
tecidos adjacentes. Tais informações possibilitam o planejamento
dos preparos dos dentes pilares da PPR (planos-guia, área retentiva,
adequação do equador protético e nichos). Com a obtenção dos modelos de estudo (Figura 168), o delineamento do modelo inferior tem a
finalidade de selecionar a trajetória de inserção e remoção e planejar
o preparo dos dentes pilares pode então ser realizado (Figura 169).
A análise do modelo de estudo permite a avaliação do contorno de
tecidos duros e moles e dá informações importantes sobre o espaço
que a PPR deve ocupar. Em casos especiais, como quando o paciente
apresenta ausência de contenção posterior, ou alterações de plano
oclusal, os modelos podem ser montados em articulador, para se avaliar
a oclusão dentária e verificar a existência de espaço interoclusal para
a colocação dos componentes metálicos da PPR.
As superfícies axiais dos dentes pilares e tecidos adjacentes
devem ser analisados de acordo com 4 fatores determinantes: planosguia (Figura 170), área retentiva (Figura 171), interferências osseomucosas e estéticas.
Os planos-guia são definidos como paredes axiais dos dentes
pilares, planas e paralelas entre si e à trajetória de inserção/remoção
determinada. Sempre que possível, deve-se usar o maior número de
planos-guia disponíveis. Estes planos devem apresentar de 2-4 mm
de altura e localizar-se nos terços médio e oclusal. O posicionamento
dos braços de reciprocidade sobre planos-guia permite a obtenção de
reciprocidade efetiva, mantendo o dente pilar rigidamente apoiado
quando dá passagem do braço de retenção pelo equador protético,
neutralizando a ação de cargas laterais sobre o dente. No primeiro
momento, deve-se procurar planos-guia nas superfícies proximais
adjacentes a área desdentada. Se a ocorrência de planos-guia naturais
não for detectada, deve-se, durante a análise do modelo de estudo,
identificar paredes axiais dos dentes pilares que possam ser preparadas
para tal função (CARREIRO; BATISTA, 2013).
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As áreas retentivas são caracterizadas pela presença de um triângulo formado pela superfície axial do dente pilar, hastes horizontal
e vertical do disco calibrador. Para quantificação das áreas retentivas
a ponta calibradora de retenção de 0,25 mm do delineador deve ser
utilizada, pois esta se apresenta dentro dos limites de tolerância
biológica do dente contra a força lateral da ponta ativa do grampo e
apresenta-se compatível com a flexibilidade da liga de cobalto-cromo
(Co-Cr), usualmente empregada para estruturas. Para se obter a quantidade de retenção satisfatória quando se utiliza a ponta calibradora
de 0,25 mm (retenção horizontal), o campo de ação retentivo (retenção
vertical) deve apresentar-se entre 1,0 e 2,5 mm, pois se for menor
que 1,0 mm, o ângulo de convergência fica exageradamente grande,
e, se for maior que 2,5 mm, pode haver dificuldade de se obter área
de tamanho correspondente na superfície oposta para o grampo de
oposição (CARREIRO; BATISTA, 2013).
Em relação aos retentores diretos é importante destacar que
para sua atuação com o princípio biomecânico de reciprocidade
acontecer o campo de ação do grampo de retenção deve ser menor
ou igual ao campo de ação do grampo de oposição. Quando o campo
de ação do grampo de retenção estiver extenso em relação ao campo
de ação do grampo de oposição, deve-se adequar o equador protético,
executando-se um desgaste com ponta diamantada tronco-cônica
acima do equador protético, diminuindo o campo de ação expulsivo
do grampo de retenção. Na superfície axial em que será posicionado o
grampo de oposição, usualmente as superfícies linguais ou palatinas
apresentam-se com o equador protético no terço oclusal da superfície
axial, sendo necessária a execução de plano-guia para acomodar
o grampo de oposição (Figura 172). Esse procedimento é realizado
quase que exclusivamente em dentes posteriores, principalmente nos
inferiores, que estão frequentemente inclinados para lingual com o
equador protético próximo ao terço oclusal. Um recontorno mínimo
pode melhorar a posição da linha equatorial para permitir a colocação
do braço de reciprocidade do grampo de oposição. Esse recontorno
deve ser executado com o auxílio de um guia de transferência, como
os utilizados para a confecção de planos-guia.

147

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Os apoios devem estar localizados na mesial do dente pilar
vizinho ao espaço protético, e os retentores diretos devem ser do tipo
grampos de Roach para diminuir o movimento da prótese em direção
ao rebordo alveolar remanescente (CARR; MCGIVNEY; BROWN, 2005).
Os conectores menores devem ser planejados de tal forma a evitar
o contato com a gengiva marginal livre, retentores indiretos devem
ser planejados para minimizar o movimento da prótese em torno da
linha de fulcro e os planos-guia devem promover o assentamento da
prótese em um único eixo de inserção e remoção. O retentor indireto é, portanto, um componente que apresenta função principal de
estabilizar a PPR, reduzindo os movimentos que ocorrem em torno
da linha de fulcro, função em geral executada por um apoio incisal,
oclusal ou de cíngulo, que se apoia em um nicho adequadamente
confeccionado. Dependendo da necessidade do caso, o retentor indireto
pode ser representado também pelo conector maior mandibular do
tipo placa lingual.
Para transferir os planos-guia do modelo de estudo para boca,
devem ser confeccionados guias de transferência de resina acrílica
autopolimerizável com as seguintes características: apresentar altura
de 3 a 5 mm, estender-se no mínimo até a metade do dente adjacente,
apresentar-se convexo e não ultrapassar o equador protético. Utilizando
como referência o preparo previamente confeccionado no modelo
de estudo, executa-se o desgaste do guia de transferência com broca
cilíndrica em peça reta adaptada ao delineador (Figuras 173, 174 e 175).
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Figura 168 – Modelo de estudo inferior

Figura 169 – Modelo colocado sobre a mesa porta-modelo do delineador
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Figura 170 – Avaliação da presença de plano-guia, na face
proximal de dente pilar, com a faca de corte lateral

•

Dica clínica

∙

O bom senso é importante para evitar desgastes excessivos
em um pilar. Se um dente necessitar de desgaste excessivo
para confecção de plano-guia deve-se optar por modificar o
posicionamento da mesa porta-modelo para que o desgaste
seja reduzido, mesmo que outros dentes passem a necessitar
de preparo.
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Figura 171 – Avaliação da presença de área retentiva, na face vestibulodistal
de dente pilar, com o disco calibrador de 0,25 mm

Figura 172 – Local na face lingual onde deve ser avaliado o campo de ação do
grampo de oposição. Neste local não deve haver áreas retentivas

Nota: esta avaliação deve ser feita em todas as superfícies linguais dos dentes pilares.
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Figura 173 – Guia de transferência confeccionado
sobre o dente pilar direto e o dente vizinho

Figura 174 – Guia de transferência sendo preparado com base no plano-guia
e com auxílio de broca cilíndrica longa montada em peça reta acoplada
na haste vertical móvel do delineador
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Figura 175 – Conferência do plano-guia preparado com a faca de corte lateral

Quadro 11 – Passo a passo do protocolo clínico da primeira
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
1ª sessão
1.

Exame clínico e radiográfico

2.

Obtenção do modelo anatômico superior e modelo de estudo inferior

3.

Desinfecção dos moldes

4.

Delineamento do modelo de estudo

5.

Planejamento da estrutura metálica

6.

Preparo das guias de transferência
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2 Segunda sessão clínica
2.1 Preparo de boca e moldagem de trabalho
O preparo de boca é constituído por uma série de procedimentos
que vão reparar, alterar ou proteger os dentes remanescentes, executados com o objetivo de impedir ou redirecionar forças adversas
que possam incidir sobre os dentes de suporte, o periodonto de sustentação do osso alveolar e da crista óssea alveolar residual, obtendo
retenção e suporte para uma PPR pelo máximo período (JORGE et al.,
2006; TODESCAN et al., 1998). O preparo de boca específico para PPR é
guiado pelo delineamento: planos-guia, área retentiva, adequação do
equador protético e confecção de nichos. O preparo de boca específico
é responsável por alterações da forma e do contorno dos dentes pilares,
para proporcionar melhor direcionamento das forças advindas da
mastigação e da trajetória de inserção e remoção e também tem a
finalidade de promover retenção, estabilidade e suporte à prótese.
Além das alterações de contorno, os nichos devem ser preparados
com a finalidade de promover a transmissão correta de forças para
os dentes pilares e permitir espaço interoclusal para os apoios. Para
viabilizar a direção axial das cargas associado a um bom resultado
estético, é interessante buscar a confecção de nichos cingulares,
sendo frequentemente necessária a confecção de uma restauração
com resina composta aumentando o tamanho do cíngulo, para, em
seguida, o nicho ser preparado. O nicho lingual, ou de cíngulo, deve
apresentar a forma de degrau com o longo eixo do dente, tanto no
sentido mesiodistal como no sentido proximal. Os nichos em dentes
posteriores devem apresentar forma triangular arredondada, com
vértice voltado para o centro do dente e a parte mais larga voltada
para proximal. No sentido vestíbulo-lingual deve envolver metade
da distância entre as pontas das cúspides vestibular e lingual. No
sentido mesiodistal, deve estender-se até metade da raiz em dentes monorradiculares e em dentes com mais de uma raiz, abranger
pelo menos uma delas. A profundidade deve ser de 1,5 mm.Todo o
preparo deve ser restrito ao esmalte dentário, por se tratar de um
preparo para instalação de uma prótese removível. Assim, com base
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no delineamento previamente realizado, deve ser executado o preparo
dos dentes pilares com a confecção planos-guia, áreas retentivas e
de nichos (Figuras 176 a 180).
Figura 176 – Profilaxia prévia à realização do preparo de boca
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Figura 177 – Adaptação do guia de transferência e realização
do plano-guia na face proximal de dente pilar direto

•

Dica Clínica

∙

Na boca, os guias devem ser cimentados com cimento provisório ou com uma gota de cola SuperBonder® para facilitar
o preparo.
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Figura 178 – Confecção de nicho sobre restauração de resina
confeccionada para aumentar a região de cíngulo

•

Dica clínica

∙

Para a sua obtenção dos nichos, podem ser utilizadas pontas
diamantadas desenvolvidas especialmente para o preparo de
nichos (2131 ou 2130, KG SORENSEN®), posicionadas paralelas
ao longo eixo do dente;

∙

Estas pontas podem ser usadas tanto para dentes anteriores
como para posteriores.
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Figura 179 – Confecção de nicho oclusal no pré-molar

Figura 180 – Vista oclusal nos nichos preparados
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Quando, após a seleção da trajetória de inserção, não houver
área retentiva nos pilares selecionados, haverá a necessidade de modificar por acréscimo ou decréscimo, o contorno dental. A opção mais
conservadora e segura é o acréscimo de resina composta (Figura 181).
Figura 181 – Área retentiva criada por acréscimo de resina composta

Em seguida, a moldagem para obtenção do modelo de trabalho
inferior pode ser realizada. A moldagem deve ser iniciada com silicone
de condensação massa densa na região correspondente à área desdentada. O silicone deve ser recortado 2-3 mm além da área dentada
para permitir espessura adequada para o alginato que posteriormente
deve ser colocado sobre a silicona e nos espaços vazios da moldeira
(Figuras 182 a 184). Antes de levar a moldeira carregada com alginato
em posição uma porção do material deve ser colocada sobre a região
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dos nichos para evitar a formação de bolhas nessa área (Figura 185).
O molde obtido deve ter sua qualidade conferida antes de ser vazado
(Figura 186). O modelo de trabalho, vazado com gesso especial Durone,
tipo IV, deve ser levado novamente ao delineador para avaliação da
qualidade do preparo de boca. A trajetória de inserção é recuperada
usando-se como referência os planos-guia preparados ou já existentes.
Em seguida, as áreas retentivas são conferidas com o auxílio do disco
calibrador de 0,25 mm (Figuras 187 e 188). Confirmada sua precisão,
a trajetória de inserção e remoção deve ser registrada (Figuras 189 a
191). Caso exista imprecisão entre o que foi planejado no delineamento
e o que foi obtido com o preparo de boca, ajustes nos preparos devem
ser executados e novo modelo de trabalho deve ser obtido.
O modelo de trabalho, com a trajetória de inserção registrada,
e o modelo de estudo com o desenho da estrutura metálica são
enviados para o laboratório de prótese dentária para a confecção
da estrutura metálica.
Figura 182 – Silicone de condensação após moldagem da região
do rebordo alveolar na região posterior do arco inferior
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Figura 183 – Remoção do excesso de silicona com Lecron. O excesso
deve ser recortado 2-3 mm além do último dente pilar

Figura 184 – Moldeira de estoque com silicona de condensação
pronta para ser carregada com alginato
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Figura 185 – Porção de alginato sendo colocada sobre a face lingual dos dentes
inferiores a fim de evitar a formação de bolhas na área dos nichos

Figura 186 – Vista superior do molde obtido
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Figura 187 – Conferência de área retentiva com disco calibrador de 0,25 mm

Figura 188 – Conferência de área retentiva com disco calibrador de 0,25 mm
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Figura 189 – Conferência da existência de plano-guia

Figura 190 – Perfuração do modelo com peça reta acoplada no delineador
para posterior registro da trajetória de inserção e remoção da prótese
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Figura 191 – Inserção de pino-guia, fixado com resina acrílica,
para registro da trajetória de inserção e remoção da prótese

Um desenho da estrutura metálica planejada deve ser enviado
juntamente com o modelo de trabalho, no modelo de estudo, ou na
requisição do laboratório (Figuras 192 a 194). Durante o planejamento
das próteses dentomucosossuportadas, outros aspectos também
devem ser considerados para garantir a transmissão adequada das
forças ao dente pilar e ao rebordo residual, dos quais podemos citar
a redução do número de dentes artificiais posteriores, a extensão das
selas até o final do rebordo e modificações no desenho da estrutura.
No modelo superior, em caso de paciente desdentado total superior,
devem ser feitos a delimitação da área chapeável e os alívios a fim de se
confeccionar a moldeira individual. Após isso o modelo superior deve
ser enviado para o laboratório para confecção da moldeira individual.
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Figura 192 – Modelo de estudo com desenho da estrutura metálica. O conector
maior está indicado no desenho como do tipo placa lingual. Além disso, os locais
que deverão conter apoios também devem estar indicados
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Figura 193 – Modelo de estudo com desenho da estrutura metálica
e indicação do tipo de grampo a ser utilizado do lado direito

Figura 194 – Modelo de estudo com desenho da estrutura metálica
e indicação do tipo de grampo a ser utilizado do lado esquerdo
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2.2 Moldagem funcional superior
A moldagem funcional superior foi realizada em conformidade com os passos já descritos anteriormente para pacientes
desdentados totais.
Quadro 12 – Passo a passo do protocolo clínico da segunda
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
2ª sessão
1.

Preparo dos elementos pilares
• Plano guia;
• Área retentiva;
• Adequação do equador protético;
• Preparo dos nichos.

2.

Obtenção do modelo de trabalho
• Utilizar um material mais consistente, para realizar a moldagem da extremidade livre, o qual pode
ser a silicona de condensação, massa densa;
• Recortar possíveis excessos da silicona e também
recortar a área correspondente aos últimos dentes
pilares casos os mesmos tenham sido copiados;
• Em seguida, espatular o alginato e utilizá-lo por cima
da silicona de condensação, para realizar a cópia
dos dentes e refinar a cópia do tecido mole;
• Aplicar alginato nos nichos antes da inserção da moldeira;
• Inserir a moldeira com alginato;
• Conferir se o molde está adequado, observando a cópia
adequada dos dentes, nichos preparados e das inserções
musculares, bem como a extensão do rebordo residual;
• Vazar o molde para obtenção do modelo de trabalho.
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3.

Delineamento do modelo de trabalho para conferência da adequação
do preparo de boca e registro da trajetória de inserção/remoção
• Posicionar o modelo de estudo na platina do delineador;
• Posicionar o plano oclusal perpendicular a haste vertical do delineador;
• Encontrar planos guias – utilização da ponta em forma de faca;
• Determinar as áreas retentivas – utilização do disco calibrador 0,25 mm;
• Identificar as interferências – utilização da faca;
• Avaliar o fator “estética”;
• Registrar a trajetória de inserção e remoção da prótese.

4.

Desenho da estrutura metálica no modelo do estudo e envio dos
modelos ao laboratório para confecção da estrutura metálica
Os modelos de estudo (com o desenho da estrutura metálica) e trabalho,
junto com a requisição laboratorial contendo as instruções ao laboratório,
devem então ser acondicionados e enviados ao laboratório.

5.

Moldagem funcional superior
• Ajuste da moldeira superior;
• Moldagem do selado periférico superior com godiva de baixa fusão;
∙
∙
∙

Avaliar a aparência da moldagem (opacidade,uniformidade e espessura);
Realizar os testes de retenção e estabilidade;
Remover os excessos de godiva que escorreram para dentro da moldeira;

• Moldagem funcional propriamente dita;
∙
∙

No caso de pasta zincoenólica, não precisa acrescentar adesivo;
Se o material de moldagem for elastomérico, passar adesivo
em toda a moldeira, com especial atenção nas bordas;

• Remover os excessos de material de moldagem;
• Realizar a desinfecção do molde com hipoclorito de sódio
a 1% por 10 minutos, acondicionado em saco plástico;
• Confeccionar a dicagem do moldes com cera utilidade;
• Vazar o molde com gesso pedra.
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3 Terceira sessão clínica
3.1 Prova da estrutura metálica
De acordo com Carreiro e Batista (2013) o primeiro passo desta
sessão deve ser a conferência do desenho da estrutura metálica no
modelo (Figura 195), que deve estar em harmonia com o planejamento encaminhado ao técnico no modelo de estudo ou em ficha de
requisição com o desenho da estrutura. Em seguida, deve-se avaliar
o acabamento e polimento e a adaptação da estrutura. Ao remover a
estrutura do modelo, deve-se verificar se há áreas de gesso desgastadas, pois elas podem indicar que estruturas rígidas estão em áreas
retentivas. Caso existam, essas superfícies abrasionadas no modelo
serão provavelmente as superfícies onde a estrutura metálica não se
adaptará na boca.
Figura 195 – Análise da estrutura metálica no modelo de trabalho

Após a análise da estrutura no modelo, o posicionamento da
estrutura sobre os dentes suporte pode ser realizado (Figuras 196 e
197), com as pontas dos dedos sobre os apoios, aplicando-se leve pressão
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na direção de inserção (KLIEMANN; OLIVEIRA, 2002). Para ajustar a
estrutura metálica da PPR, o cirurgião-dentista deve identificar áreas
de interferência e compressão, o que pode ser obtido com o uso de
agentes evidenciadores como: carbono líquido, corretivos brancos à
base de água e pastas indicadoras de pressão. O evidenciador deve
ser aplicado à estrutura nas superfícies de contato com os dentes
em uma fina e uniforme camada. Em seguida, a estrutura metálica
é alinhada sobre os dentes com pressão digital sobre os apoios, de
forma bilateral (CARREIRO; BATISTA, 2013). A estrutura nunca deve
ser forçada ao local se encontrar resistência significativa. Em seguida,
a estrutura metálica pode ser removida da boca com cuidado para
não distorcer o material evidenciador utilizado.
•

Dica clínica

∙

Estar atento às áreas de interferências mais comuns: terço
inicial dos grampos circunferenciais e extensões interproximais das placas linguais.
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Figura 196 – Vista intraoral da estrutura metálica adaptada

Figura 197 – Vista intraoral frontal da estrutura metálica adaptada
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Durante a prova da estrutura metálica na boca do paciente
deve-se observar se a sua inserção e remoção coincide com a trajetória
de inserção predeterminada no delineamento, e o assentamento total
dos apoios sobre os nichos. Nessa fase se testa 04 requisitos: adaptação, retenção, estabilidade e oclusão, se houver dentes antagonistas.
Depois de verificada a adaptação da estrutura metálica, esta deve ser
desinfetada e retornar ao modelo de trabalho para a confecção da
moldeira individual sobre a grade da estrutura metálica. Um alívio
com cera 7 deve ser realizado sobre o modelo previamente isolado,
na região correspondente ao espaço protético, com prévio isolamento
desta área do modelo (Figuras 198 e 199). Após isso, a sela metálica
deve ser aquecida e colocada em posição sobre o modelo até o seu
assentamento final (Figura 200). A cera que ficará contida nas grades
da sela deve ser removida para aumentar a retenção da resina acrílica
autopolimerizável, a qual deve ser manipulada e acomodada sobre o
modelo 2 mm aquém da área chapeável, com a estrutura metálica em
posição (Figura 201). Após polimerização da resina acrílica a estrutura pode ser retirada do modelo e as irregularidades da moldeira
individual devem ser removidas (Figura 202).
Figura 198 – Isolamento da região posterior do arco inferior com vaselina líquida

173

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Figura 199 – Confecção de alívio com cera 7 aquecida
na região do rebordo alveolar posterior

Figura 200 – Assentamento da estrutura metálica aquecida sobre o modelo
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Figura 201 – Posicionamento da resina acrílica sobre a região desdentada
para confecção de moldeira sobre a área chapeável

Figura 202 – Acabamento com remoção das irregularidades das bordas da moldeira
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Neste momento, após desinfecção da moldeira (Figura 203), deve
ser feito o ajuste na boca do paciente, de modo que a moldeira contorne
anatomicamente toda linha oblíqua interna e externa, do lado direito
e esquerdo, e recubra dois terços da papila piriforme (Figura 204).
Figura 203 – Desinfecção da moldeira

Figura 204 – Conferência da adaptação da moldeira em boca
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3.2 Moldagem funcional inferior
A moldagem do selado periférico deve ser realizada com godiva
em bastão de baixa fusão, movimentando a musculatura, mantendo
a estrutura metálica em posição pelos apoios e pedindo ao paciente
para movimentar a língua lateralmente e para anterior (Figuras 205
e 206). Em seguida, a moldagem funcional pode ser realizada com
material de moldagem de consistência média, comumente o poliéter
(Figuras 207 e 208). Após o carregamento da moldeira, a estrutura
metálica juntamente com a moldeira é assentada completamente e
procedem-se os movimentos para registrar as inserções musculares,
incluindo movimentos de língua. Durante a moldagem, a estrutura
é mantida em posição pelos apoios (Figura 209). Após a obtenção do
molde funcional, o modelo alterado deve ser obtido (Figuras 210 a 216).
Figura 205 – Inserção de godiva em bastão previamente
aquecida sobre a borda da moldeira
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Figura 206 – Execução da moldagem do selado periférico com estabilização
dos apoios por meio de pressão digital sobre eles

Figura 207 – Aplicação do adesivo específico para o material
de moldagem que será colocado sobre a moldeira
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Figura 208 – Impregum® colocado sobre a moldeira
para realização da moldagem de corpo

Figura 209 – Realização da moldagem de corpo com Impregum®. Ao mesmo
tempo em que a moldeira é estabilizada pelos apoios a musculatura deve ser
tracionada de encontro às bordas da moldeira
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Figura 210 – Remoção da parte correspondente ao rebordo
alveolar posterior para alteração do modelo

Figura 211 – Parte correspondente à região do rebordo
alveolar posterior do modelo removida
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Figura 212 – Estrutura metálica adaptada sobre o modelo

Figura 213 – Encaixamento lateral realizado
previamente ao início do vazamento
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Figura 214 – Retenções confeccionadas na base do modelo
para facilitar a união com o novo gesso

Figura 215 – Modelo de trabalho durante a presa do gesso
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Figura 216 – Modelo de trabalho obtido
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Quadro 13 – Passo a passo do protocolo clínico da terceira
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
3ª sessão
1.

Prova da estrutura metálica
• Conferir o desenho da estrutura metálica no modelo;
• Avaliar o acabamento, polimento e a adaptação da estrutura;
• Avaliar a adaptação e requisitos biomecânicos;
• Checar possíveis contatos oclusais prematuros.

2.

Moldagem funcional – modelo alterado
• Após a prova da estrutura metálica, realizar um alívio de
cera sobre o modelo no espaço protético; aquecer a sela metálica da infraestrutura e colocá-la em posição no modelo;
• Remover a cera retida nas grades da sela objetivando
a retenção da resina acrílica; manipular e acomodar a
resina sobre o modelo (2mm aquém da área chapeável)
com a estrutura metálica devidamente posicionada;
• Remover a estrutura do modelo e retirar a cera e
as irregularidades da moldeira individual;
• Realizar o ajuste da moldeira individual na boca do paciente;
∙

A moldeira deve ficar em torno de 2 mm aquém
do fundo de sulco, deve cobrir 2/3 anteriores da
papila retromolar, no rebordo inferior;

• Realizar a moldagem do selado periférico com a
godiva, movimentando a musculatura do paciente e
mantendo a estrutura metálica pelos apoios;
• Realizar a moldagem funcional com pasta zincoenólica
ou poliéter, movimentando a musculatura do paciente
e mantendo a estrutura metálica pelos apoios;
• Confeccionar o modelo alterado, removendo a área no modelo-mestre
correspondente à moldagem do rebordo residual com alginato e
realizando um novo vazamento de gesso na moldagem funcional.
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4 Quarta sessão clínica
4.1 Registro das relações maxilomandibulares
4.1.1 Ajuste do plano de orientação superior
Nesta sessão o ajuste do plano de orientação superior pode ser
executado a partir da determinação da dimensão vertical de oclusão
(DVO). Esse procedimento pode ser realizado por meio da combinação
dos testes fonético, estético e métrico (Figura 217). Após isso se inicia
o ajuste do suporte do lábio, planos oclusais anterior e posterior e
ajuste do corredor bucal. A montagem em Articulador Semiajustável
(ASA) do modelo superior pode ser feita com auxílio do arco facial ou
com mesa oclusal que simula o posicionamento da linha de Camper
(Figuras 218, 219 e 220). Após isso, as linhas de referências podem
ser demarcadas: a linha média, a linha dos caninos e a linha alta do
sorriso (Figuras 221 a 223).
Figura 217 – Mensuração da Dimensão Vertical de Repouso
com compasso com ponta seca, pelo método métrico
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Figura 218 – Adaptação do modelo com o plano de orientação
superior previamente ajustado sobre a mesa de Camper

Figura 219 – Gesso colocado sobre a porção superior do modelo

186

Parte II – Prótese parcial removível Classe I de Kennedy

Figura 220 – Modelo superior montado em articulador

Figura 221 – Marcação da linha média no plano de orientação superior
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Figura 222 – Marcação da linha do canino no plano de orientação
superior, segundo localização do canino inferior

Figura 223 – Marcação da linha alta de sorriso no plano de orientação superior
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4.1.2 Ajuste do plano de orientação inferior
e registro maxilomandibular
Neste momento o plano de orientação inferior deve ser confeccionado sobre a estrutura metálica na extremidade livre do arco
inferior (Figura 224) e então o ajuste do plano oclusal inferior pode
ser executado (Figura 225). Após esse ajuste deve ser feito o registro
em Relação Cêntrica, utilizando-se a pasta zincoenólica ou poliéter
sobre o rodete de cera para o registro oclusal. A partir desse registro a
montagem em ASA do modelo inferior pode ser realizada (Figura 226).
Figura 224 – Plano de orientação confeccionado sobre a estrutura metálica inferior
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Figura 225 – Ajuste do plano de orientação inferior
com auxílio de espátula metálica reta aquecida

Figura 226 – Montagem do modelo inferior em articulador
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4.2 Seleção dos dentes artificiais
O último procedimento dessa sessão deve ser a seleção dos dentes
artificiais. Após a seleção, os modelos devem ser encaminhados para
o laboratório para realização da montagem dos dentes artificiais. De
acordo com Carreiro e Batista (2013), durante a seleção dos dentes
os pacientes devem ser convidados a opinar na escolha, disposição e
montagem de seus dentes anteriores artificiais. Esses aspectos devem
ser discutidos entre o profissional e o paciente, para que se possa
obter o máximo de satisfação e qualidade nas próteses. A seleção dos
dentes artificiais referencia-se nos dentes naturais remanescentes e
em referências faciais. Para esta seleção, quatro aspectos devem ser
considerados: material utilizado, tamanho, forma e cor dos dentes
(Figura 227). Assim, em casos como os demonstrados nesta sequência
clínica os dentes anteriores superiores são selecionados, enquanto
os anteriores e os posteriores inferiores são obtidos através das cartelas dos fabricantes pela equivalência com os anteriores superiores
selecionados (CARREIRO; BATISTA, 2013).
Figura 227 – Seleção da cor dos dentes artificiais
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Quadro 14 – Passo a passo do protocolo clínico da quarta
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
4ª sessão
1.

Registro das relações maxilomandibulares
• Determinação da Dimensão Vertical de
Repouso (DVR) e de Oclusão (DVO);
• Ajuste do plano de orientação superior;
∙
∙
∙
∙
∙

Suporte labial;
Altura anterior no sentido vertical do plano oclusal;
Plano oclusal;
Corredor bucal;
Linhas de orientação (linha média, linha
alta do sorriso, linhas dos caninos);

• Ajuste do plano de orientação inferior;
• Conferência da DVO com os testes estéticos e fonéticos;
• Registro da DVO em RC;
• Seleção da cor dos dentes (consultar opinião do paciente);
• Montagem em Articulador Semiajustável.
2.

Seleção dos dentes artificiais
• Marca comercial;
• Cor;
• Tamanho e forma, na carta molde, dos dentes que correspondem
às medidas das linhas de referência e a forma da face do paciente;
• Encaminhar ao laboratório os planos de orientação e os modelos montados em ASA com as definições dos dentes que foram selecionados;
• Obs.: os modelos devem estar devidamente acondicionados em caixas e protegidos com plástico-bolha.
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5 Quinta sessão clínica: prova dos dentes
em cera e seleção da cor da gengiva
Na etapa de prova clínica dos dentes artificiais montados em
cera, devem ser observados a cor, a forma e o tamanho dos dentes,
ponderando-se o ajuste desses aspectos com a opinião do paciente
(Figuras 228 e 229).
Figura 228 – Vista intraoral frontal da prova dos dentes em cera
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Figura 229 – Vista frontal do sorriso da paciente
na sessão de prova dos dentes em cera

De acordo com Carreiro e Batista (2013) é nessa fase que todos
os aspectos obtidos durante as fases anteriores devem ser observados
a fim de corrigir algo que não esteja adequado. Além de observar a
montagem dos dentes alguns aspectos devem ser observados nesta
sessão: coincidência da linha média dentária com a linha média
facial; linha do sorriso, ou seja, se os dentes anteriores superiores
estão montados acompanhando o sorriso do paciente; o suporte do
lábio, formando um ângulo de aproximadamente 90º entre a base
do nariz e a superfície do lábio superior; a posição dos caninos, na
linha comissural; altura das bordas incisais, de acordo com a idade
do paciente; plano de Camper; corredor bucal sem invasão da zona
neutra; cor dos dentes; relações maxilomandibulares: máxima intercuspidação habitual ou Relação Cêntrica e dimensão vertical. Caso
exista alguma discrepância, deve-se proceder novamente o ajuste e
remontagem do modelo inferior no Articulador Semiajustável para
a obtenção da relação maxilomandibular correta. O paciente deve
expressar a aprovação do aspecto estético da montagem e, após a
aprovação, a cor da gengiva artificial pode ser selecionada de acordo
com a escala STG (Figura 230). Só então os modelos montados em
ASA podem novamente ser encaminhados para o laboratório para
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realização das etapas de processamento laboratorial de inclusão,
prensagem, demuflagem, remontagem no Articulador Semiajustável
e ajuste oclusal acabamento e polimento das próteses.
Figura 230 – Seleção da cor de gengiva artificial

5.1 Moldagem funcional – técnica direta
A moldagem direta é realizada após a montagem dos dentes
em cera, como uma alternativa à técnica do modelo alterado. Após
os procedimentos de prova e ajuste dos dentes em cera, analisando
a oclusão e a estética, deve-se isolar externamente as bases e dentes
artificiais com vaselina, mantendo 1 mm das bordas sem isolamento.
Em seguida, procede-se a moldagem funcional com pasta zincoenólica
ou poliéter com aplicação prévia do adesivo específico (Figuras 231
e 232). Durante a moldagem, o paciente deve ocluir e ser orientado a
realizar movimentos com a lingual, enquanto o profissional movimenta
a musculatura paraprotética (Figuras 233 e 234). A principal limitação
dessa técnica em detrimento do modelo alterado é impossibilidade de
remontar a prótese no articulador após a acrilização para ajuste oclusal.
195

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

Figura 231 – Aplicação do adesivo na base da prótese para moldagem
funcional pela técnica direta com uso de poliéter

Figura 232 – Poliéter aplicado na base, antes da moldagem
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Figura 233 – Dentes em oclusão após moldagem funcional
pela técnica direta realizada com poliéter

Figura 234 – Molde funcional obtido
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Quadro 15 – Passo a passo do protocolo clínico da quinta
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
5ª sessão
1.

Prova dos dentes montados em cera
• Avaliação pelo profissional
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

A coincidência da linha média nos dentes superiores e inferiores;
A linha do sorriso;
O suporte do lábio;
A posição dos caninos, na linha comissural;
Altura das bordas incisais, de acordo com a idade do paciente;
Plano de Camper (com a régua de Fox);
Corredor bucal sem invasão da zona neutra;
Cor dos dentes;
Relação Cêntrica e dimensão vertical.

• Avaliação pelo paciente e autorização
para acrilização da PT e PPR.
Caso seja a opção do profissional, faz-se a moldagem pela técnica
direta neste momento.
2.

Seleção da cor da gengiva artificial
Selecionar a cor da gengiva de acordo com escala da marca comercial
que foi selecionada.

6 Sexta sessão clínica: instalação das próteses
Nesta etapa será feita a instalação das próteses. Antes de iniciar
a adaptação e o ajuste em boca, a qualidade do acabamento superficial
deve ser analisada (Figuras 235 e 236). Quando a retenção do rebordo
não permitir o assentamento da base da prótese esta pode ser ajustada
(Figuras 237 e 238). Para a realização desse ajuste, as áreas que impedem o assentamento podem ser detectadas e demarcadas com o lápis
cópia e a prótese colocada em posição para que as áreas interferentes
sejam demarcadas. O ajuste oclusal pode ser realizado com auxílio de
carbono oclusal, com a finalidade de eliminar os contatos excessivos
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e procurando o equilíbrio bilateral dos contatos. As interferências
grosseiras em lateralidade e protrusão também devem ser ajustadas.
Sempre que possível, o procedimento de remontagem deve ser
realizado, pois favorece a instalação e todo o período de adaptação das
próteses, visto que as alterações dimensionais relativas a todo o curso
de processamento são conferidas e ajustadas, pois todo o conjunto é
levado ao articulador e a relação oclusal pode ser minuciosamente
conferida, nos seus movimentos cêntricos e excêntricos, minimizando os ajustes clínicos. Quando uma arcada vai ser reabilitada com
prótese total e a outra com prótese parcial removível, a remontagem
deve ser adotada como procedimento padrão. Essa remontagem só
é possibilitada por meio do uso de umas das técnicas de moldagem
funcional descritas, a do modelo alterado.
•

Dica clínica

∙

Verificar se o grampo de Roach não ficou preso na resina. Isso
pode dar uma falsa impressão que a prótese não vai adaptar.

Figura 235 – Vista superior da prótese parcial inferior após acrilização
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Figura 236 – Vista da base da prótese parcial inferior após acrilização

Figura 237 – Impedimento do assentamento da prótese devido
excesso de resina na região adjacente a área de plano-guia
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Figura 238 – Ajuste da prótese com broca esférica montada em peça reta

Devem ser dadas as orientações ao paciente, de forma oral
e por escrito, sobre como deve ser feita a inserção e a remoção da
prótese, a possibilidade de desconforto no período de adaptação, a
importância de optar por alimentos predominantemente macios 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 dadas a todos os pacientes devem contemplar, ainda, a
necessidade de evitar o uso das próteses durante a noite; a importância
da higienização das próteses e os cuidados com os tecidos orais e dentes
remanescentes (Apêndice A). Ao fim desta sessão devem ser marcados
os controles periódicos das próteses instaladas (Figuras 239 a 244).
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Figura 239 – Vista intraoral oclusal da prótese instalada

Figura 240 – Vista intraoral com as próteses em oclusão
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Figura 241 – Vista intraoral lateral do lado direito

Figura 242 – Vista intraoral lateral do lado esquerdo

Figura 243 – Vista frontal do sorriso da paciente após instalação das próteses
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Figura 244 – Vista lateral do sorriso da paciente após instalação das próteses

Quadro 16 – Passo a passo do protocolo clínico da sexta
sessão de atendimento de paciente desdentado parcial
PROTOCOLO CLÍNICO
Próteses parciais removíveis convencionais
6ª sessão
1.

Instalação
• Após analisar a prótese fora da boca, com relação à
qualidade da acrilização, acabamento e polimento,
procede-se a desinfecção delas;
• Observar a interferência da resina principalmente
em espaços protéticos interdentais;
• Observar se a prótese apresenta-se estável
e confortável para o paciente;
• Realizar os ajustes necessários na base;
• Checar a Dimensão Vertical e Relação Cêntrica;
• Realizar ajuste oclusal;
• Mostrar ao paciente que ele avalie as novas próteses.

2.

Orientações de higiene e de uso e conservação das próteses
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7 Sétima sessão clínica: controles
As próximas etapas consistirão nos retornos periódicos dos
pacientes para controle e manutenção das próteses, os quais podem
ser feitos 24 horas, 7 dias e 15 dias após a instalação das próteses.
Os retornos posteriores, em geral, são marcados com intervalos de
3 meses ou, dependendo das condições de higiene do paciente, com
intervalos menores ou maiores.
Tavares et al. (2013) avaliaram o grau de satisfação, a integridade da fibromucosa ao longo do tempo e uma possível associação
entre essas duas variáveis, em usuários de prótese parcial removível
inferior em arcos classe I de Kennedy e prótese total superior. Em
uma amostra de 52 indivíduos, reabilitados com esse tipo de prótese
no Departamento de Odontologia da UFRN, após acompanhamento e
controle para verificação da integridade da fibromucosa nas sessões
de acompanhamento de 24 horas, 7, 15, 30, 60 dias e seis meses, foi
observado que os pacientes apresentaram bom grau de satisfação com
as próteses parciais removíveis de extremo livre, após seis meses a
um ano de uso, bem como não houve associação entre a satisfação do
usuário e a integridade da fibromucosa.
É comum a presença de áreas doloridas e/ou ulceradas na
fibromucosa onde a base da prótese está assentada (Figura 245). Essas
áreas são decorrentes de sobre-extensão das bordas da prótese ou
de áreas de supercompressão. Essas regiões devem ser identificadas
com lápis cópia e, em seguida, a prótese deve ser assentada para
que a área marcada seja transferida para a base da prótese. Assim,
identificada, essa área deve ser levemente desgastada com uma broca
com tamanho e formato compatíveis com a área a ser desgastada
(CARREIRO; BATISTA, 2013). Após o desgaste, deve ser realizado
acabamento e polimento da região.
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Figura 245 – Área ulcerada verificada na sessão de controle

•

Dica clínica

∙

Para que a área que deve ser ajustada seja encontrada com
maior precisão e facilidade, a área ulcerada deve ser demarcada com lápis cópia e logo em seguida a prótese deve ser
colocada em posição. A marcação do lápis cópia pigmentará
a base da prótese na região em contato com a úlcera. Assim
identificada, essa área deve ser levemente desgastada com
uma broca de tungstênio com tamanho e formato compatíveis
com a área a ser desgastada.
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Considerações finais
As próteses removíveis convencionais consistem na base da
reabilitação oral de pacientes desdentados totais e parciais e correspondem à realidade de muitos indivíduos em todo o mundo, mesmo
com o surgimento das próteses fixas sobreimplantes.
O conhecimento para a correta execução dos procedimentos
clínicos dessas próteses é essencial para garantir o seu bom desempenho clínico (funcional e estético), melhorando, assim, a qualidade
de vida daqueles que as utilizam. Além disso, é importante que o
profissional trabalhe com um bom laboratório de prótese e tenha
uma relação amigável e de confiança com o seu técnico em prótese
dentária. Afinal, para que se obtenha sucesso no tratamento, as etapas
clínicas e laboratoriais devem ser criteriosamente bem executadas,
já que dependem uma da outra.
Após a execução e instalação das próteses, é imprescindível a
realização de controles periódicos e orientações aos pacientes quanto
ao período de adaptação e à conservação e higienização das próteses,
sejam elas totais ou parciais. Esse é o momento em que o profissional
oferece um tratamento diferenciado, com isso, o paciente passa a
valorizar ainda mais o trabalho executado.
Por tal motivo, esse manual buscou elucidar, de forma clara
e objetiva, o protocolo clínico de reabilitação de pacientes edêntulos totais e parciais preconizado pelo setor de Prótese Dentária da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a finalidade de
auxiliar alunos de Graduação e Pós-graduação em Odontologia a
entender a importância da realização de uma prótese removível bem
planejada e executada.
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Apêndice
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CURSO DE ODONTOLOGIA
DISCIPLINA DE PRÓTESE DENTÁRIA
ORIENTAÇÕES AO PACIENTE
Como higienizar as minhas dentaduras?
•

A limpeza da dentadura deve ser realizada diariamente. Para
isso, ela deve ser removida da boca.

•

Para a limpeza da prótese, usa-se escova de dente convencional
e sabão neutro (sabão amarelo). Você deve escovar os dentes da
prótese e as partes que encostam na “gengiva”, pois são as regiões
que mais acumulam bactérias. Em alguns casos, na “parte de
dentro da prótese”, a escova convencional não alcança muito
bem. Nessa situação, deve ser usada uma escova apropriada
para essas regiões que, por ser menor, limpa as áreas menores.
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•

A prótese deve ser removida durante a noite, limpa e colocada
“de molho” em um copo com água.

•

Uma vez por semana, durante a noite, a prótese deve ficar mergulhada em um copo contendo 300 ml de água e água sanitária
(aproximadamente a quantidade de 1 colher de sopa). A prótese
deve ser deixada à noite nessa solução e, pela manhã, o paciente
deve escová-la bem sob água corrente.

Preciso escovar minha boca quando não tenho dentes?
•

Apesar de não possuir dentes, quem usa prótese total precisa
realizar a limpeza da sua boca. Essa limpeza deve ser feita com
escova de cerdas macias e creme dental após as refeições, até
mesmo quando os alimentos são líquidos ou pastosos.

•

A escova utilizada para limpar a boca não é a mesma utilizada
para a escovação da dentadura.

211

Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis

•

A língua, a gengiva e o palato (céu da boca) devem ser escovados
para eliminar bactérias e restos de alimentos. Isso leva a uma
saúde da boca e diminui o risco de você ter mau hálito.

Como higienizar minha prótese e minha boca quando a dentadura
também tem metal e eu ainda tenho dentes?
•

Escovar todas as superfícies das próteses com escova dental e
sabão amarelo após as refeições e antes de dormir.

•

Escovar os dentes naturais inferiores com creme dental e escova
macia, diferente da escova utilizada para escovar as próteses.

•

Utilizar fio dental nos dentes naturais inferiores.

•

Remover as próteses para dormir.

•

Durante a noite a prótese parcial inferior pode ficar em um
recipiente contendo aproximadamente 300 ml de água e duas
colheres de chá de bicarbonato de sódio.
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Instruções de uso da prótese parcial removível
•

Para colocação da prótese inferior apoie os dedos indicadores
sobre os últimos dentes naturais de cada lado e movimente os
grampos para baixo, ao mesmo tempo, fazendo pressão sobre
as partes de metal que estão sobre os últimos dentes naturais.

•

No início da manhã, antes de usar as próteses novamente, elas
devem ser escovadas para remoção do cheiro ou sabor que os
agentes de limpeza podem causar.

•

No início poderá surgir alguma dificuldade para falar, porém
logo desaparecerá. É interessante que faça leitura em voz alta
para acelerar este processo.

•

Faz parte do processo de adaptação a presença de áreas traumáticas. As próteses, principalmente a inferior, podem causar
essas úlceras nas regiões próximas as bordas das mesmas nos
primeiros dias de uso, mas isso é normal no período de adaptação.
As úlceras diminuirão após os ajustes nas sessões de controle.
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•

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

•

Evitar morder com os dentes anteriores. Mastigar com os dentes
posteriores em ambos os lados.

•

Colocar sempre a mão na boca quando for tossir, bocejar, dar
gargalhadas ou soprar, para evitar constrangimentos relacionados à prótese superior.

•

As próteses apresentam durabilidade média de 3 a 5 anos.
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