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SILVA, N. E. S. Reabilitação oral para casos complexos. 2020. 44 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Bacharelado) - Faculdade de Odontologia, Universidade 

Estadual Paulista, Araçatuba, 2020. 

RESUMO  

A resolução funcional e estética de casos complexos na reabilitação oral tem se 

mostrado cada vez mais desafiadora, tanto pelo nível de exigência dos pacientes e 

também pela busca adequada dos novos materiais e técnicas disponíveis, os quais 

permitem resultados altamente satisfatórios. O objetivo deste trabalho de conclusão 

de curso será apresentar o planejamento reabilitador protético e descrever a 

reabilitação estética em casos complexos de paciente com parafunção e perda de 

dimensão vertical de oclusão em acompanhamento de 6 anos. Concluiu-se que o 

correto domínio de conhecimento durante o diagnóstico para identificar o tipo de 

desgaste, o planejamento, o manejo no reestabelecimento da dimensão vertical de 

oclusão, a seleção do material restaurador e preparos é a chave para a longevidade 

do tratamento protético reabilitador e bem-estar do paciente. As orientações no 

cuidado pós-tratamento e o acompanhamento regular do paciente são fundamentais 

para a longevidade do trabalho instalado. 

 

Palavras-chave: Prótese dentária. Bruxismo. Dimensão vertical. Reabilitação. 

  



SILVA, N. E. S. Oral rehabilitation for complex cases. 2020. 44 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Bacharelado) - Faculdade de Odontologia, Universidade 

Estadual Paulista, Araçatuba, 2020 

ABSTRACT 

The functional and aesthetic resolution of complex cases in oral rehabilitation has 

proved to be increasingly challenging, both due to the level of demand from patients 

and also due to the adequate search for new materials and techniques available, which 

allow highly satisfactory results. The objective of this course conclusion work will be to 

present the prosthetic rehabilitation planning and describe the aesthetic rehabilitation 

in complex cases of patients with parafunction and loss of vertical dimension of 

occlusion in a 5-year follow-up. It was concluded that the correct knowledge domain 

during the diagnosis to identify the type of wear, the planning, the management in the 

reestablishment of the vertical dimension of occlusion, the selection of the restorative 

material and preparations is the key to the longevity of the rehabilitation prosthetic 

treatment and patient well-being. Guidelines on post-treatment care and regular patient 

monitoring are essential for the longevity of the work installed 

 

Keywords:  Dental prosthesis. Bruxism. Vertical dimension. Mouth rehabilitation. 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS  

Figura 1A - Exame Extraoral 21 

Figura 1B - Exame Intraoral 21 

Figura 1C- Coroas totais mal adaptadas  22 

Figura 2 - Radiografia Panorâmica 22 

Figura 3 - Modelo de Estudo 24 

Figura 4 - Jig de Lúcia auxiliando no reposicionamento intermaxilar para 

Relação Central 
24 

Figura 5 - Jig de Lúcia com silicone para estabilização dos arcos na região 

posterior 
25 

Figura 6 - Enceramento diagnóstico vista frontal 26 

Figura 7 - Enceramento diagnóstico vistas laterais  26 

Figura 8 - Ensaio estético 27 

Figura 9 - Hemi arco preparado com registro de espaço entre os arcos 28 

Figura 10 - Moldagem do arco superior sob a Técnica do Fio Duplo 28 

Figura 11 - Moldagem do arco superior sob a Técnica do Fio Duplo 29 

Figura 12 - Mapeamento de Cor com utilização da escala Vita 29 

Figura 13 - Peças protéticas superiores 30 

Figura 14 -  Moldagem do arco inferior 31 

Figura 15 - Peças protéticas inferiores 32 

Figura 16 - Resultado após Cimentação 32 

Figura 17 - Radiografia Panorâmica Final 33 

Figura 18 - Condição Final, paciente utilizando Placa Estabilizadora 33 

Figura 19 - Acompanhamento após 5 meses 34 

Figura 20 - Acompanhamento após 6 anos 34 

 

  



LISTA DE SIGLAS  

CM = Cone Morse 

DTM = Disfunção Temporomandibular 

DVO = Dimensão Vertical de Oclusão 

DVR = Dimensão Vertical de Repouso 

EFL = Espaço Funcional Livre 

ICSD = Internation Classification of Sleep Disorders  

IDS = Immediate Dental Sealing 

ISRS = Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 

LPD = Laboratório de Prótese Dentária 

MIH = Máxima Intercuspidação Habitual 

SE = Sistema Estomatognático 

 

 

  



SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO 12 
2 PROPOSIÇÃO 15 
3 METODOLOGIA 16 
4 REVISÃO DE LITERATURA 17 
5 RELATO DE CASO 21 
6 DISCUSSÃO 36 
7 CONCLUSÃO 39 

    REFERÊNCIAS 40 
 

 

  



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por tratamentos odontológicos vem crescendo, segundo Viana et al.1 

cerca de 70 % da população podem apresentar ao menos um sinal ou sintomas de 

disfunção temporomandibular (DTM).  

Dentre os fatores de risco para o seu desenvolvimento e/ou agravamento das 

DTMs temos os hábitos parafuncionais. Os danos proporcionados pelos hábitos 

parafuncionais motivam os estudos que buscam o desenvolvimento de terapias 

eficientes no controle e tratamento destes2. 

A presença de desgastes ou fraturas é um achado clínico frequente nesta 

situação, uma vez que atividades funcionais e parafuncionais podem resultar em 

desgaste da estrutura dental3.  

O desgaste dentário ocorre por ações progressivas que resultam na perda de 

tecido duro dentário, e podem ser caracterizadas como atrição, abrasão, erosão e 

abfração4. É importante a identificação do tipo do desgaste, uma vez que a etiologia 

e abordagem de tratamento são próprias de cada ocorrência. 

O atrito é caracterizado como a perda de estrutura dental pelo contato do dente 

natural com seu antagonista, enquanto na abrasão o desgaste dentário ocorre por 

meio da interação da superfície dental e outro tipo de material5. A erosão é definida 

como processo em que ocorre a dissolução da estrutura dental por meio de processos 

químicos advindo da ação de ácidos, podendo ocorrer em qualquer dentição sem 

necessariamente apresentar envolvimento de microrganismos oriundos da placa6. 

Já a abfração se apresenta na forma de lesões cervicais de origem não cariosa, 

caracterizada pela perda de tecido dentário em decorrência de forças mecânicas que 

causariam fadiga do esmalte na região cervical e consequentemente soltura dos 

prismas de esmalte desta região4. 

Essas ocorrências podem ser difíceis de serem diagnosticadas uma vez que 

podem estar associadas. O atrito é apresentado clinicamente como a perda de 

esmalte e dentina nas superfícies incisais, oclusais dos dentes superiores anteriores 

e dentes inferiores7,8. A erosão se manifesta em lesões em forma de U localizadas 

principalmente no terço cervical vestibular dos incisivos, podendo ser observada nas 

demais faces dos elementos dentários, tão pouco profundas com bordas precisas, 
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lisas e polidas com pouco brilho. Também evidenciada em especial no terço cervical 

a abrasão é caracterizada por lesões em forma de V bem observadas em caninos e 

pré-molares com a presença de recessões gengivais, são lesões rasas de contorno 

regular. Nas lesões que caracterizam a abfração podemos notar uma semelhança 

clinica com a erosão e abrasão no entanto ela se apresenta de uma forma mais 

agressiva, de certa forma são lesões profundas com margens definidas9. 

Entre as parafunções, o bruxismo, definido como uma atividade da musculatura 

mastigatória caracterizada por apertamento e ranger de dentes e/ou segurar ou 

empurrar a mandíbula10, que podem acarretar prejuízos ao sistema mastigatório e 

disfunções temporomandibulares. Há que se ficar claro que bruxismo não é DTM, 

embora a parafunção possa ser um fator de risco para o seu desenvolvimento. 

De natureza multifatorial (locais, sistêmicas, hereditárias e psicológicas), o 

bruxismo pode apresentar duas manifestações circadianas e ocorrer durante o sono 

ou em vigília, suas implicações vão diminuição na amplitude dos movimentos 

mandibulares, dores nos músculos e articulação temporomandibular até a destruição 

dos tecidos dentários11. 

O desgaste dos dentes presentes no pacientes com bruxismo é uma ocorrência 

clínica frequente e também motivo de queixa por parte do paciente, mesmo na 

ausência de DTM, uma vez que a perda de estrutura dental está intimamente ligada a 

diminuição da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) e alterações estéticas 

relevantes12. 

Os obstáculos encontrados em pacientes com distúrbios parafuncionais aponta 

diferentes desafios clínicos para a recuperação das condições bucais, estéticas e 

funcionais nestes pacientes, a escolha de materiais e técnicas adequadas é 

imprescindível para melhorar o prognóstico do tratamento13 e além disso a capacidade 

de suprir as altas expectativas concebidas pelo paciente.  

A inserção de novas tecnologias e desenvolvimento de materiais cerâmicos de 

alta resistência são alternativas reabilitadoras relevantes e têm se tornado opção de 

escolha para estes tratamentos14. O tratamento funcional e estético envolve ainda 

estratégias de preservação, manutenção e proteção de seus componentes e das 

estruturas restauradas para além de restabelecer a qualidade de vida do paciente em 

todos os seus aspectos, apresentar longevidade15,16. 
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Deste modo o presente trabalho tem por objetivo apresentar um planejamento 

reabilitador protético descrevendo os materiais e as técnicas utilizadas na reabilitação 

estética em casos complexos de pacientes portadores de parafunção e perda da 

dimensão vertical de oclusão. 
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2 PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre o tema 

reabilitação oral de casos complexos na presença de bruxismo e descrever, por meio 

do relato de um caso, o passo a passo de uma alternativa de planejamento para a 

reabilitação funcional e estética em caso complexo de paciente com parafunção e 

perda de dimensão vertical. 
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3 METODOLOGIA 

Foram consultadas as bases de dados: PubMed e SciELO utilizando como 

critério de inclusão, artigos e livros com as palavras chaves: dimensão vertical de 

oclusão, bruxismo e reabilitação no período de 2010 a 2020. O critério de exclusão foi 

reabilitação de casos complexos na ausência de parafunção. Foram encontrados 

20.414 artigos e utilizados 41 artigos e 1 livros. Através da avaliação de títulos e 

resumos, a seleção final dos artigos foi baseada na leitura completa dos mesmos, 

sendo que 39 artigos do PudMed e 2 do SciELO foram incluídos neste trabalho de 

conclusão de curso. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

É notável o aumento no número de pacientes que buscam tratamento com 

alterações do sistema estomatognático em função das alterações estéticas e 

funcionais provocados pela parafunção17.  

A partir de origem bíblica são identificadas as primeiras referências existentes 

sobre o bruxismo, onde o apertar dos dentes era relacionado a tortura e punição divina 

para aqueles que não acreditassem no reino de Deus. 

“Ali haverá choro e ranger dos dentes, quando vocês virem 
Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de 
Deus, mas vocês excluídos (Lucas 13:28)” 

A ocorrência desta parafunção vem sendo constatada em diferentes idades e 

ambos os sexos. O diagnóstico definitivo é trabalhoso e difícil, no entanto é possível 

estabelecer o diagnóstico provável observando o relato do paciente associado aos 

achados físicos18. 

Para estabelecer a etiologia do bruxismo é necessário a compreensão de 

diversos fatores como aspectos psicossociais, e psicopatológicos além de problemas 

relacionados ao sono19. Assim a etiologia do bruxismo é de ordem multifatorial e não 

há associação direta com interferências oclusais11. 

Existem duas situações onde o bruxismo ocorre, podendo ser durante a vigília 

que é caracterizado como o bruxismo diurno e aquele que ocorre durante o sono, o 

bruxismo noturno. O bruxismo do sono de acordo com a classificação internacional de 

distúrbios do sono (ICSD- American Sleep Disorders Association) é um distúrbio de 

movimentos associado ao sono que é definido como a prática oral dos movimentos 

de apertar ou triturar a arcada dentária durante o sono. O desgaste das estrutura 

dentárias pode ocorrer como resultado deste atividade parafuncional3. 

O desgaste dentário é uma das principais características clinicas observadas 

no bruxismo, o desgaste rigoroso da estrutura dentaria requer um complexo 

tratamento pelo efeito das decorrências que comumente são observadas nestes 

casos, como a diminuição da dimensão vertical de oclusão (DVO), falta de guia 

anterior eficiente, funcionalidade e estética comprometidas20. Podemos observar ao 

exame físico a presença de língua edentada e linha alba. O diagnóstico definitivo pode 

se tornar complexo a medida em que outros fatores podem estar associados, dentre 
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estes a biocorrosão, essa é uma terminologia mais apropriada  para determinação do 

desgaste dental a partir da degradação quimica21. 

Além da biocorrosão outro fator que implica no diagnostico do bruxismo é o 

refluxo gastresofágico, eles são fatores associados, o refluxo de ácidos estomacais 

para a cavidade bucal é um dos princípios para a ocorrência da biocorrosão 

principalmente por esta ser muitas vezes equivocadamente diagnosticada como 

bruxismo22. 

Outro fator determinante é a utilização de drogas e medicamentos, Cordeiro et 

al.23 aborda que pacientes que utilizam drogas como o ecstasy, cocaína e anfetaminas 

relatam apresentar o bruxismo como efeito colateral, atentando que não só estas 

drogas apresentam esse efeito mais também é relatado por usuários de 

medicamentos antidepressivos (ISRS). 

O desgaste dentário ocorre através de alguns processos que se distinguem da 

perda de tecidos dentais por trauma ou cárie, sendo o atrito, erosão e abrasão. O atrito 

é ocasionado pela relação dente a dente, normalmente por dentes antagonistas assim 

ocorrendo o desgaste por dois corpos. A erosão se determina como o efeito de 

processo quimico-mecanico sobre o tecido duro dentário, onde a ação de ácidos 

oriundos da dieta do individuo agem enfraquecendo essa superfícies permitindo a 

ação mecânicas sobre elas. Já a abrasão é uma ordem patológica, onde ocorre o 

desgaste da superfície dentaria interagindo com a superfície de outros elementos, tais 

esse como a escovação excessiva, ou outros materiais4.  

Os desgastes dentários fisiológicos ocorrem ao longo da vida, e muitas vezes 

estão associados ao atrito dentário. Para não ocorrer desequilíbrio o organismo 

executa mecanismos fisiológicos compensatórios, baseados na extrusão dentaria e 

comumente correlacionado com a progressão do osso alveolar. Quando a tolerância 

fisiológica é ultrapassada podemos observar a perda da dimensão vertical de 

oclusão24. 

Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) é definida como a medida entre dois 

pontos, um localizado na maxila e o outro na mandíbula, representando o 

posicionamento vertical entre estes quando ocorre o toque intercuspideo máximo na 

oclusão25. 
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A DVO é uma medida de extrema importância para as reabilitações complexas, 

juntamente com a Dimensão Vertical de Repouso (DVR). A DVR é a medida obtida 

através da marcação de dois pontos distintos, na maxila e mandíbula quando em 

posição fisiológica a mandíbula se encontrar em repouso sobre a maxila. A diferença 

entre DVR e DVO determina o Espaço Funcional Livre (EFL). O EFL também 

conhecido como espaço funcional de pronúncia é a distância das superfícies dentarias 

entre as arcadas superior e inferior. Os métodos para a determinação da DVO são 

múltiplos, os mais empregados atualmente são o método fonético, deglutição, 

proporções faciais e o métrico, para uma oportuna determinação da DVO é indicado 

a associação de diferentes métodos, pois atualmente é inexistente um método único 

e eficiente para essa determinação12. 

Pacientes com a diminuição da DVO podem apresentar problemas estéticos e 

impactar desfavoravelmente na sua qualidade de vida quando associados a 

problemas funcionais16. 

Souza Melo et al.26, enfatizam a necessidade de placas estabilizadoras após o 

tratamento reabilitador em pacientes portadores de parafunção. 

Greene e Menchel5 fortalece o conceito onde antes mesmo da realização 

propriamente dita da reabilitação oral em pacientes bruxistas e ou portadores de 

alguma disfunção temporomandibular devemos sempre executar a utilização de 

aparelhos orais como um dispositivo complementar para o tratamento, dentre os mais 

conhecidos dispositivos orais complementares temos a tala interoclusal, em casos de 

dor existente ela alveja limita-la ou extingui-la juntamente com a melhora da função 

quando correlacionado a outros métodos de gerenciamento da dor. Outro objetivo da 

utilização é alteração do posicionamento mandibular, podendo ser um resultado do 

relaxamento muscular pelo seu uso, além destes benefícios o uso destes dispositivos 

podem promover um certo tipo de proteção as restaurações cerâmicas definidas. 

Além da utilização destes dispositivos orais a associação destes com terapias 

farmacológicas vem sendo utilizadas nas ultimas décadas para conter os efeitos 

agressivos na destruição de elementos no aparelho estomatognático. A utilização da 

toxina botulínica induz o relaxamento muscular, diminuindo a ação muscular 

masseterina excessiva em repouso e até mesmo no decorrer da movimentação 

mastigatória. O resultado após a aplicação pode ser observado em menos de uma 
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semana com a durabilidade de até 6 meses nas primeiras aplicações e com uso 

continuo apresenta uma durabilidade maior27. 

A reabilitação protética em pacientes bruxistas respeita suas necessidades e a 

disponibilidades de materiais, para escapar de efeitos prejudiciais aos dentes, a 

odontologia vem se aperfeiçoando e atualmente apresenta opções de tratamento 

minimamente invasivos provenientes de desenvolvimento na adesão dentaria e em 

casos de restaurações conservadoras28. 

Estas opções de tratamento vem se tornando cada vez mais favoráveis com a 

introdução das tecnologias CAD/CAM e a evolução dos materiais monolíticos 

totalmente cerâmicos. Alguns estudos apresentam as restaurações cerâmicas a base 

de zircônia monolítica de alta resistência como tratamento ideal para pacientes 

bruxistas, entretanto quando analisamos o componente estético essas restaurações 

apresentam um nível inferior quando comparadas a outros tipos de cerâmicas 

utilizadas em reabilitações protéticas14. 

Almeida, Almeida e Almeida-Junior29 apresentam como alternativa a utilização 

das restaurações cerâmicas de zircônia o uso das cerâmicas a base de dissilicato de 

lítio, quando tentamos priorizar tratamentos com preparos menos invasivos 

requerendo uma alta satisfação estética.  

Utilizam restaurações de dissilicato de lítio principalmente na região anterior 

quando se exige uma media ou alta transluscência para trazermos uma maior 

naturalidade a cada peça. Em reabilitações onde necessitamos de materiais 

cerâmicos com boas propriedades mecânicas aliadas a um requerimento estético 

além deste temos como boa opção a utilização do dissilicato de lítio reforçado por 

zircônia, o dióxido de zircônio garante as boas propriedades mecânicas sem privar-se 

das características óticas da fase vítrea do dissilicato de lítio, sendo indicado para 

confecção de coral totais, em regiões anteriores e posteriores30. 
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5 RELATO DE CASO 

Paciente L.M, gênero masculino, 56 anos, procurou atendimento odontológico 

queixando-se da ausência de alguns elementos dentários e da aparência dos dentes 

remanescentes, principalmente com relação ao tamanho e forma. 

Durante a anamnese e exame físico extra oral, o paciente relatou boa condição 

sistêmica de saúde, sendo detectada significante rigidez da musculatura facial com 

ausência de sintomatologia dolorosa e aprofundamento do sulco nasogeniano (Figura 

1A). Ao exame intraoral, foram observadas ausências dentárias generalizadas, 

desgaste dos tecidos dentários principalmente nos incisivos e caninos de ambos os 

arcos (Figura 1B, restaurações em resina composta fraturadas e coroas totais 

desadaptadas (Figura 1C). Também foi observado língua edentada e linha alba. Tais 

condições associadas ao relato do paciente revelaram a presença da parafunção com 

a necessidade de aumentar a dimensão vertical de oclusão e restabelecer curvas de 

compensação. 

 

FIGURA 1A – Exame Extraoral                                 FIGURA1B – Exame Intraoral 

   

Fonte: Zavanelli, 2014 
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FIGURA 1C - Coroas Totais mal adaptadas 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

 

FIGURA 2 - Radiografia Panorâmica. 

 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 
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Após exame clínico minucioso e registros fotográficos faciais e intraorais, foram 

solicitados exames por imagem complementares: radiografia panorâmica (Figura 2) e 

tomografia computadorizada feixe cônico, com o intuito de averiguar a condição bucal 

geral e analisar o espaço desdentado posterior inferior do ponto de vista da 

possibilidade de instalação de implantes dentários e restabelecimento de suporte 

oclusal neste setor. 

Frente a análise crítica da condição clínica e dos exames complementares 

obtidos, foi elaborada a seguinte proposta de planejamento clínico: 1) O 

restabelecimento da DVO (aumento da DVO) e enceramento diagnóstico de todos os 

dentes na nova posição maxilo-mandibular; 2) Instalação de 04 implantes dentários 

do tipo cone morse na região dos dentes 36 e 37, 46 e 47; 3) Ensaio estético guiado 

pelo enceramento diagnóstico; 4) Clareamento dentário associado; 5) Preparos 

protéticos minimamente invasivos e confecção de coroas totais metal free do tipo 

dissilicato de lítio monolítica nos elementos 16, 15, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 

42, 43, 44 e 45; onlay nos elementos 14 e 24; coroas full veneer nos elementos 11, 

12, 13, 21, 22 e 23); 6) Confecção de placa estabilizadora e modulação da ação 

muscular masseterina com aplicações de toxina botulínica. Após aceitação do 

paciente pelo planejamento proposto, procedeu-se ao tratamento com as etapas 

clínicas e laboratoriais que serão abaixo descritas. 

O tratamento iniciou-se pela obtenção dos modelos de estudo de ambos os 

arcos, moldados com silicone de condensação Zetaplus (Zhermack SpA, Badia 

Polesine, Itália e vazados em gesso especial tipo IV (Durone, Dentsply, EUA). Obtidos 

os modelos, procedeu-se a montagem do modelo superior em ASA com uso do arco 

facial, seguido da montagem do modelo inferior na posição de RC com auxílio do Jig 

de Lucia e silicone de registro para estabilização dos arcos na região posterior. Essa 

montagem foi enviada ao Laboratório de Prótese Dentária (LPD) para a confecção do 

enceramento diagnóstico na nova posição maxilo-mandibular estabelecida (Figuras 3, 

4 e 5). 
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FIGURA 3 - Modelos de Estudo 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

 

FIGURA 4 - Jig de Lúcia auxiliando no reposicionamento intermaxilar para Relação Central 

 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 
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FIGURA 5 - Jig de Lúcia com silicone de registro para estabilização dos arcos na região 

posterior 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

Nesse período, foi realizado clareamento associado, sendo três sessões de 

clareamento a laser (DMC, Plantation, FL, Estados Unidos da América)  em 

consultório com peróxido de hidrogênio a 35% (FMG, Joinville, SC, Brasil) e 

clareamento caseiro com peróxido de hidrogênio a 4% (FGM, Joinville, SC, Brasil), 1 

hora por dia durante 2 semanas. 

A reprodução do enceramento diagnóstico no paciente (Figuras 6 e 7), 

chamado ensaio estético ou mock up, foi realizado com auxílio da guia de silicone e 

resina bis-acrílica de cor A2 (Structor 2 SC, VOCO GmbH, Cuxhaven, Alemanha) em 

ambos os arcos (Figura 8). Após aprovação dos aspectos estéticos pelo paciente, 

foram realizadas orientações de uso e higiene bucal e foi orientado o uso destes 

provisórios por 30 dias para avaliação da adequação da nova posição maxilo-

mandibular. 
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FIGURA 6 - Enceramento Diagnóstico Vista Frontal 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

 

FIGURA 7 - Enceramento Diagnóstico Vistas Laterais 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 
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FIGURA 8 - Ensaio Estético 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

Após esse período, a avaliação clínica constatou estabilização das funções 

oclusais e adequação a nova DVO. Seguiu-se então para a confecção dos preparos 

minimamente invasivos guiados pelos guias de desgaste confeccionados previamente 

sobre os modelos encerados. 

A reabilitação oral neste caso seria realizada por adição, desta maneira foi 

possível executar preparos conservadores. Foi realizado imediatamente após os 

preparos o IDS utilizando adesivo autocondicionante Clearfil (Kuraray, Osaka, Japão). 

Para reproduzir fielmente a DVO previamente estabelecida, o registro foi 

realizado obedecendo a seguinte sequencia: 

1. Ensaio estético instalado no arco superior e inferior e ajustado os contatos em MIH, 

lateralidade e protrusão. 

2. Removido ensaio de um hemi-arco superior e executado os preparos. 

3. Após o acabamento dos preparos foi registrado o espaço entre os arcos no hemi 

arco preparado – registro oclusal (Figura 9) (O-Bite, DMG Chemisch Pharmazeutische 

Fabrik GmbH, Hamburg, Alemanha). 

4. Remoção da resina bisacrílica do hemi arco, preparos e acabamento. 

5. Interposição do registro oclusal previamente realizado, mantendo a posição entre 

os arcos e permitindo assim registrar o lado oposto recém preparado. 
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A moldagem do arco superior foi obtida com silicone de adição (Silagum DMG 

Chemisch Pharmazeutische Fabrik GmbH, Hamburg, Alemanha) utilizando 

afastamento gengival com a técnica de duplo fio (#000 e #00, Ultrapack, Ultradent 

OralTech, Brasil), sendo o de maior espessura removido previamente a moldagem 

(Figuras 10 e 11). Foi realizada ainda a tomada da cor do substrato (A2) e 

mapeamento da cor desejada (Figura 12) (A2 no terço cervical e A1 nos terços médios 

e incisal), ambos utilizando a escala VITA (Vita, Alemanha).  

FIGURA 9 – Hemi arco preparado com o registro de espaço entre os arcos. 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

FIGURA 10 e 11 – Moldagem do Arco Superior sob a técnica do duplo fio. 
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Fonte: Zavanelli, 2014 

 

FIGURA 12 - Mapeamento de Cor com utilização da escala Vita 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

A arcada inferior com o provisório em posição foi moldada com silicone de 

condensação Zetaplus (Zhermack SpA, Badia Polesine, Itália) para que fosse obtido 

o arco antagonista. Dessa forma, o molde do arco superior juntamente com o arco 

antagonista, registro oclusal e de cor foram encaminhados ao LPD para que as coroas 

definitivas fossem confeccionadas. 
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Confeccionadas as peças protéticas (Figura 13), procedeu-se a fase de prova 

e ajuste das mesmas sobre o modelo de gesso (aferição das peças em relação à 

adaptação e eixo de inserção), seguida da prova e ajuste em boca (aferição das peças 

em relação ao assentamento, ponto de contato e oclusão). Iniciou-se então a 

preparação destas para cimentação. 

FIGURA 13 - Peças Protéticas Superiores 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

A cimentação teve início com o preparo das peças – as peças foram lavadas, 

limpas com álcool, aplicado cuidadosamente o ácido fluorídrico a 5% no interior 

durante 20 segundos, lavadas e secas e imersas em água no ultrassom durante 5 

minutos e finalmente silanizadas com Monobond N (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) durante 1 minuto.  

Finalizado o preparo das peças, procedeu-se ao preparo do substrato dentário 

– realizada profilaxia com pedra pomes, água e escova microtuft (DHPro Tecnologia 

Profissional, Paranaguá, Brasil). Os preparos foram então condicionados com Clearfil 

SE Primer (Kuraray, Osaka, Japão) durante 40 segundos ativamente, realizada 

volatilização com jato de ar e aplicado o agente adesivo Clearfil SE Bond (Kuraray, 

Osaka, Japão).  

A cimentação das coroas protéticas nos dentes superiores (16 ao 27) foi 

realizada com cimento resinoso dual Nexus (NX3, Kerr, Orange, USA) na cor “clear”. 

Foi realizada fotopolimerização em cada face por 40 segundos, remoção dos 

excessos com auxílio de lâmina de bisturi número 12 e posterior ajuste oclusal. O 



31 
 

polimento final foi feito com pontas de polimento DH-Pro (DHPro Tecnologia 

Profissional, Paranaguá, Brasil) para baixa rotação nas cores azul e rosa. 

Todo o procedimento de cimentação foi realizado sob isolamento absoluto 

modificado. 

Com papel carbono (Accu-Film II, Parkell, Nova York, NY, Estados Unidos da 

América) foram identificadas as interferências oclusais e realizados os devidos ajustes 

e realizado polimento com borrachas (DHPro Tecnologia Profissional, Paranaguá, 

Brasil) para cerâmicas nas regiões ajustadas. 

Na sessão seguinte realizou-se o preparo dos dentes inferiores, seguido da 

moldagem dos mesmos (Figura 14) e dos pilares intermediários sobre os implantes e 

registro interoclusal, similar ao processo realizado no arco superior. Trinta dias após 

foi realizada a cimentação definitiva das peças protéticas (Figura 15) no arco inferior. 

Os pilares intermediários das coroas sobre implantes foram selecionados com o 

auxílio do Medidor CM do kit protético da Neodent (Neodent, Curitiba, Brasil), sendo 

selecionado o pilar CM com a altura da cinta de 1,5mm, inserido com a chave 

hexagonal de 1.6 e torque de 32Ncm. Todo o processo feito na arcada superior para 

a cimentação se repetiu para o arco inferior e foi feito a prova e ajuste dos “copings” 

metálicos das coroas sobre implante. Posteriormente parafusou-se as coroas sobre 

implantes com um torque de 10N cm. Foi realizado ajuste oclusal e polimento final das 

peças. 

FIGURA 14 - Moldagem do Arco Inferior
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FIGURA 15 - Peças Protéticas Inferiores 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

Após ajuste e cimentação das peças protéticas (Figura 16), foi feita a moldagem 

com silicone de condensação Zetaplus (Zhermack SpA, Badia Polesine, Itália)  para a 

confecção da placa estabilizadora. Os acompanhamento e ajustes seguintes foram 

feitos com 30 e 60 dias subsequentes e após 5 meses de uso (Figura 17-19). Foi 

indicado ao paciente o uso da placa continuamente e a modulação da ação muscular 

com aplicações de toxina botulínica no musculo masseter. As imagens das figuras 16-

19 apresentam a condição final do paciente após a reabilitação, a figura 20 mostra a 

condição no acompanhamento realizado após 6 anos. 

FIGURA 16 - Resultado após Cimentação 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 
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FIGURA 17 - Radiografia Panorâmica Final 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

 

FIGURA 18- Condição Final paciente utilizando Placa Estabilizadora 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 
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FIGURA 19 - Acompanhamento após 5 meses 

 

Fonte: Zavanelli, 2014 

 

FIGURA 20 – Acompanhamento após 6 Anos 

 

Fonte:Zavanelli, 2020 

 

 

O paciente recebeu orientações a respeito da manutenção, higiene 

oral e cuidados necessários. São realizados acompanhamentos para ajuste da placa 

estabilizadora a cada 6 meses. O paciente também foi orientado a utilizar o aplicativo 

DESENCOSTE para controle do bruxismo em vigília. 
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O tempo desta reabilitação está em 6 anos e encontra-se com as 

funções e estéticas adequadas. 
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6 DISCUSSÃO 

Avaliando os dados coletados durante a anamnese e exame clínico, os sinais 

e sintomas revelados foram compatíveis com o diagnóstico clinico de bruxismo. 

Segundo Mengatto, Souza e Souza Junior16 a determinação definitiva do bruxismo 

ocorre com o auxilio do auto-relato, exame clinico e utilização da eletromiografia para 

o bruxismo em vigília e polissonografia para o bruxismo do sono, entretanto pela a 

dificuldade de algumas populações em obter acesso a este tipo de exame a American 

Academy Sleep Medicine estabelece alguns critérios para a abordagem clinica sendo  

a utilização da anamnese juntamente com exame clinico para o possível diagnostico 

do bruxismo. 

Oliveira, Beatrice e Leão31 nos apresenta certa problemática sobre a etiologia 

do bruxismo onde diversos autores apresentam essa de forma multifatorial e outros 

concordem que os fatores oclusais são responsáveis pelo aparecimento do bruxismo, 

ainda assim outros difundam a importância dos fatores psicossomáticos na etiologia 

da doença ainda mais associados com fatores oclusais. 

Como fator oclusal determinante temos o desgaste dentário, Permagalian et 

al.32 retrata essa controvérsia entre a correlação do desgaste dentário e o bruxismo, 

principalmente devido a causa multifatorial deste processo de desgaste e a dificuldade 

em aferir tais danos, associado á complexidade etiológica intrínseca ao hábito de 

ranger os dentes. 

Neste caso, a alteração da relação maxilomandibular pode ter sido 

possivelmente ocasionada em um primeiro momento pela perda da estabilidade 

oclusal posterior devido à ausência de elementos dentários na arcada inferior. 

Associado ao apertamento e á potente musculatura facial do paciente, acarretou em 

desgaste dentário dos remanescentes dentários anteriores, assim como exemplifica 

Bugiga et al.12 que em casos de perda dos contatos dentários posteriores e 

simultaneamente o efeito das forças mastigatórias pode provocar uma alteração nos 

dentes anteriores colaborando assim com os desgastes dentários e diminuição da 

dimensão vertical.  

No entanto os trabalhos mais recentes e importantíssimos sobre o tema DTM 

são categóricos em afirmar que não há relação entre a má-oclusão, parafunção e 

DTM33. 
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Considerando a presença da parafunção bruxismo apresentada pelo paciente 

durante o sono e em vigília foi estabelecido um plano de tratamento que considerasse 

o restabelecimento da estética e da função e as orientações pós-tratamento, com 

utilização de placa estabilizadora e do aplicativo Desenconste.  

A determinação dentre as opções de tratamento reabilitador oral para esses 

pacientes não é especifica, atualmente na literatura não existe unanimidade sobre as 

melhores técnicas e materiais16. 

Amoroso et al.34 ressalta que uma relação maxilomandibular restabelecida é 

imprescindível para que uma apropriada reabilitação oral seja desenvolvida, assim, 

nos propiciando um prognostico promissor. Em casos que existe um acentuado 

desgaste dos elementos dentais que sucede a alteração da dimensão vertical 

Dantas35 reitera que quando realizada a nova determinação da DVO com as próteses 

provisórias, necessitamos de um período de adaptação para obtermos uma reação do 

sistema estomatognático frente a reabilitação oral. 

Neste caso, optou-se por estabilizar primeiro o arco superior para posterior 

cimentação definitiva das peças protéticas no arco inferior, deixando o mesmo com 

peças provisórias ate completa adaptação do paciente a sua nova DVO. 

Com o objetivo da manutenção dos resultados obtidos, o controle da 

parafunção deve ser acompanhado, a indicação de uso de placa oclusal estabilizadora 

é importante assim como do aplicativo e aconselhamento36,37. Alguns autores indicam 

a utilização dessa placa oclusal como uma opção de proteção contra os hábitos 

parafuncionais e principalmente como forma de preservação das restaurações 

cerâmicas14,16,38. 

Greene e Menchel15 nos revela alguns estudos em que o uso de dispositivos 

orais visando a redução da severidade do bruxismo e juntamente a intensidade da 

atividade muscular não acontece unanimemente em todos os casos, essas 

decorrências necessitam de avaliação para que uma decisão clinica adequada possa 

ser realizada. Além do uso destes dispositivos orais ele declara que estes podem ser 

utilizados associados com outros métodos de gestão de dor ou proteção do sistema 

estomatognático. 
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No caso apresentado, foi instalada uma placa estabilizadora rígida 

confeccionada em resina acrílica termopolimerizável após a conclusão da reabilitação, 

feito o aconselhamento e indicado uso do aplicativo DESENCOSTE. Foi também 

aplicada a toxina botulínica no musculo masseter e temporal. Segundo autores a 

aplicação da toxina botulínica se torna um fator coadjuvante no tratamento de 

pacientes diagnosticados com bruxismo ou outro habito parafuncional, sendo um 

tratamento eficiente quando adotados por profissionais com devido entendimento 

sobre a técnica31,39.  

Quando nos propomos a realização de casos de reabilitação oral sempre 

devemos analisar os melhores materiais que possam suprir nossos requisitos tanto 

funcionais e estéticos e principalmente as expectativas do paciente, na escolha das 

restaurações cerâmicas quando é enfatizado o diagnostico de parafunção nas 

reabilitações a zircônia aparece como um dos materiais mais indicados, pela suas 

excelentes características de alta resistência em áreas de grande esforço14,38. 

O dióxido de zircônio se enquadra nos tipos de cerâmica com alta resistência, 

entretanto sua outra principal característica é a opacidade, que dependendo dos 

casos é necessário o uso de algumas técnicas para que esse material possa 

proporcionar um aspecto mais natural40. 

Com a evolução dos materiais restauradores e a busca por procedimentos com 

mínimo preparo na estrutura do dente vem incentivando o desenvolvimento de 

sistemas que supram as necessidades de cada caso possa necessitar41. A utilização 

da cerâmica dissilicato de lítio vem trazendo resultados satisfatórios, além da estética 

quanto a maior resistência a fratura quando comparada com outras cerâmicas vítreas, 

onde pode ser utilizada em coroas tanto em laminados cerâmicos42.  

O correto restabelecimento da DVO associado a estética e fonética que foram 

satisfatoriamente devolvidas em conjunto com técnicas capazes diminuir os efeitos da 

parafunção no SE corroboraram diretamente com o sucesso da reabilitação em 

termos funcionais e alcançaram as expectativas emocionais do paciente. 
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7 CONCLUSÃO  

Concluiu-se que nas reabilitações orais complexas devemos seguir um 

criterioso planejamento, principalmente na presença de parafunção e perda da DVO. 

Os profissionais devem estar cientes das limitações dos casos de aumento de DVO 

associados a hábitos parafuncionais, uma vez que a causa não pode ser 

completamente sanada, sendo o tratamento voltado a correção e diminuição dos 

sinais e sintomas provocado pela alteração no equilibro do SE. Os pacientes 

portadores de parafunção devem ser orientados ao uso de placa estabilizadora, 

aplicativos, aconselhamento, utilização da toxina botulínica ou a associação desses 

métodos. 
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