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RESUMO
Tecnicas que permitem o desenvolvimento de apuradas superficies oclusais em protese parcial, corn estetica, sao
descritas. A oclusao desenvolvida permite harmonia oclusal corn pr6teses parciais removiveis a qual nao seria possivel
executar corn dentes de estoque ou dentes de estoque corn superficies oclusais adaptadas.

SUMMARY
Techniques that allow the development of, on esthetic, accurate metal oclusal surfaces for a removable partial denture
are described. The occlusion developed allows an occlusal harmony with the removable partial denture that is not
possible with stock denture teeth or metal occlusal surfaces developed with stock denture teeth.

DESCRITORES
PROTESE PARCIAL REMOVIVEL • FUNDICAO • ATM

Existem casos em reabilitagao oral onde os dentes de porcelana sao contra-indicados, e onde os de resina acrilica sao
indicados erroneamente. Tambem existern situagOes em que os dentes sao modificados para obter-se aiternativas
aceitaveis corn dentes de estoque em
porcelana ou resina acr0ica. Estas modificagOes, na forma dos dentes posteriores
sao representadas por:
• faixas metalicas
• amalgamas oclusais
• superficies oclusais metalicas
• barras de cone
Quando realizamos urn trabalho protetico corn superficies oclusais metalicas, estas contribuem para aumentar o sucesso
clinico, sendo indicadas quando:
1°) realizamos uma dentadura completa, onde o antagonista foi reconstruido
corn superficies oclusais em metal.
2°) construimos uma dentadura cornpieta ou aparelho parcial removivel onde
existem consideraveis modificagOes dos
dentes do aparelho, para que as superfi-

da de padr6es. (F.G.P.).
3°) quando urn padrao especial de encerramento 6 finalizado em urn articulador
totalmente ajustavel, para o desenvolvimento de uma oclusao funcional.
0 problema de ocluir vArios tipos de
dentes artificiais contra dentes naturais
conhecido por todos os cirurgioes dentistas. Dentes de porcelana tendem a fraturar, especialmente as cuspides palatinas
superiores e as cuspides vestibulares dos
dentes inferiores (cuspides de trabalho).
0 desgaste dos dentes de porcelana para
pacientes corn uma pequena dimensao
vertical, enfraquecem os mesmos, provocando fraturas excessivas.
Quanto aos dentes de resina, desgastarn-se rapidamente corn o uso, causando alteragOes na oclusao centrica, perda
da dimensao vertical de oclusao, frequentemente disturbios na Atm e extrusao dos
dentes antagonistas. Estas dificuidades
nao ocorrem utilizando superficies oclusais de metal, uma vez que elas sao
ideals para pacientes corn pequena di-

cies oclusais e o corpo fiquem em harmonia, usando a tOcnica da funcao gera-

mensao vertical, e na construcAo de pr6tese antagonista a dentes naturais, visto
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que ao utilizar dentes de porcelana, ern
pr6teses totals e parciais, os antagonistas
naturais ou restaurados corn trabalhos
proteticos corn superficies oclusais meta{ices sofrem fraturas, ao mesmo tempo
que, utilizando-se dentes de resina acrilica, estes sofrerao desgaste, causando
perda de dimensao vertical e da fungao.
Esta tecnica da construcao de apareIhos parciais removiveis corn superficies
oclusais metalicas que ocluem contra
dentes naturais, pr6teses fixas, e removiveis e dentaduras completas, 6 a situagao
ideal, pois o conforto e a eficiencia mastigat6ria sao os fatores que devem receber
maior atengao dos profissionais, quando
da restauracao de areas edOndulas, uma
vez que estes sao os dois objetivos mais
importantes em trabalhos protaticos.
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1. 'Monica da confeccao de
aparelhos proteticos com
superficies oclusais metalicas
Dentes para pr6tese corn superficies
oclusais metalicas, devem ser fabricados
para adaptar-se as exigencias das superficies oclusais dos dentes antagonistas, isto 6, especialmente verdadeiro na
maioria das pr6teses parciais ou em dentaduras completas antagonista, a dentaduras parciais. No entanto, isto nao
verdadeiramente necessario para pacientes classe I de Kennedy superior e inferior. Na maioria das protases removiveis,
n6s devemos ajustar a oclusao nos dentes de resina para depois transforma-los em metal. A utilizagao de superficies oclusais metalicas pre-fabricadas torna o ajuste mais dificil, devido a
variacao morfolOgica que estas apresentam. Os procedimentos usuais na construgao das pr6teses nao sao alterados em
nenhum outro aspecto. Os aparelhos
proteticos sao confeccionados na forma
habitual, utilizada na tecnica para dentes
em resina acrilica. Qualquer tipo de
oclusao ou planejamento oclusal podem
ser utilizados. Qualquer grau de inclinagao cuspidea escolhido para o paciente pode ser utilizado, desde que os dentes sejam de resina acrflica.
Os aparelhos proteticos sao confeccionados da maneira usual, mas antes de
serem removidas dos modelos, alas sao
remontadas no articulador onde realizamos um ajuste oclusal.
Entao os aparelhos protaticos sao finalizados, polidos e entregues ao paciente,
sao usados por urn period° de tits a quatro semanas. Durante este period°, os
ajustes das superficies oclusais sac) realizados. A confecgao das superficies oclusais metalicas podera entao ser iniciada.
1.1. Preparagio dos Modelos

Realizam-se impressoes de alginato
dos arcos dentarios corn as pr6teses colocadas em posigao. Vaza-se gesso pedra sobre o conjunto moldagem e o aparelho protatico assentados cuidadosamente sobre o modelo de gesso. Cuidados devem ser tomados para evitar-se o
preenchimento das retengOes corn gesso.
Neste momento os modelos devem ser
montados em urn articulador semi-ajustavel.
1.2. Preparactio dos dentes para
receber oclusais metalizadas

Uma preparagao assemelhando-se a
uma coroa 3/4 modificada corn caneletas
oclusais 6 realizada em cada dente.
Aproximadamente 1mm de resina acrilica 6 removida da superficie oclusal por
vestibular e 2mm por palatino. PreparagOes semelhantes sao realizadas para
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os dentes inferiores corn a remocao de
1,5mm de resina da superficie oclusal por
vestibular e lingual. Uma broca n° 51,
haste longa de ago 6 usada para esta
preparacao.
Uma espessura suficiente de resina deve ser removida dos dentes a fim de prover espago adequado para a confecgao
das superficies oclusais de metal.
Urn pequeno disco de carburundum 6
usado para confeccionar urn sulco continuo no sentido antero-posterior no sulco
central de todas as superficies oclusais
dos dentes. 0 sulco deve ter em tombde
3mm de largura por 3mm de profundidade. As areas de contato nas faces mesiais
dos 1° PM e faces distais dos 2° M devem permanecerem intactas. Corn uma
broca n° 103, urn orificio 6 cuidadosamente realizado a uma profundidade de
2mm no centro de cada dente no fundo
do sulco previamente realizado. Todas as
superficies preparadas serao polidas corn
uma roda de borracha abrasiva.
1.3. Os padnies em cera

Os dentes preparados e o modelo antagonista devem ser isolados previamente
a confecgao dos padr6es de cera. A cera
para incrustragOes 6 colocada dentro das
preparagOes dos dentes do aparelho
protatico. Entao as pr6teses sao posicionadas firmemente nos modelos e o articulador 6 fechado.
Desta forma, os padrOes de cera sao
confeccionados a partir da prOpria
oclusao do paciente, constituindo-se
pois, na chamada tOcnica do padrao gerado; que implica em movimentagOes
centricas (oclusao e relagao centrica) e
excentricas (lateralidade direita, esquerda
e protusao).
Os modelos sao removidos e o excesso de cera eliminado corn urn instrumento
afiado. Os padrOes poderao entao ser
removidos das preparagOes numa pega
Onica por quadrante, utilizando-se, urn jato de ar direcionado sob as margens.
1.4. Fundicao

Obtidos os padrOes de cera ou acrilico
Duralay os sopnes sao conectados aos
padrOes de cera.
Os padroes sao incluidos, fundidos,
usinados e colocados sobre os dentes
preparados do aparelho.
0 metal a ser usado pode influir de
acordo corn o poder aquisitivo do paciente; em metais nao-nobres (niquel-cromo,
cobre-aluminio), metais semi-nobres (prata-paladio) e ate mesmo nobres (ouro+ platina+ paladio).
1.5. Clmentacao

As incrustragOes sao polidas corn discos de lixa medios e finos nas margens e
discos apropriados nas faces oclusais.
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Neste momento, os sulcos sao acentuados corn brocas de acabamento fino.
Corn urn disco de carburundum sao feitos sulcos nas areas retentivas das oclusais metalizadas. RetengOes sao cuidadosamente realizadas sobre as superficies preparadas dos dentes de resina
acrilica. Cada orificio anteriormente realizado devera ser estendido completamente atravas da base do aparelho, para que
o excesso de resina autopolimerizavel
usado na cimentagao possa ser expelido.
Isola-se o resto do aparelho e as oclusais metalizadas sao cimentadas corn resina acrilica de rapida polimerizagao.
Ap6s o endurecimento da resina, o excesso 6 removido das demais partes do
aparelho e das margens das superficies
oclusais de metal. As protases sao polidas e entregues ao paciente para serem
usadas por uma semana. Depois disso,
os eventuais contatos deflectivos, marcados no metal deverao ser reexaminados e
balanceados.

Superficies oclusais
metalicas em dentes de
porcelana
A tOcnica descrita anteriormente pode
variar se utilizada para dentes posteriores
de porcelana, apesar de nossa reserva
em relagao ao seu uso.
A principal diferenga entre utilizar dentes
de resina acrilica e dentes de porcelana 6
a dificuldade de preparar estes ultimos
para receberem as faces oclusais de metal. A preparagao sob dentes de porcelana deve ser realizada individualmente e
devem ser feitas antes da confecgao do
trabalho protetico final. E muito complexo
e consome maior tempo, nao permitindo
ajustes posteriores sobre as oclusais metalizadas.

Tecnica da confeccao de
superficies oclusais corn
dentes pre-fabricados
Os dentes pre-fabricados sao construldos em blocos por quadrantes para os
quatro dentes posteriores. Os padrOes
oclusais metalicos sao fundidos corn metal de media dureza. Os padroes originais
sao esculpidos segundo a dimensao tecnica preconizada por Charles Stuart. Em
sua confecgao, as incrustragOes sao preparadas e finalizadas e os dentes de resina acrilica sao processadas nas unidades
metalicas em moldes impressos separadamente. As unidades dos quadrantes
sao 30mm mais compridas, o Onico tamanho disponivel.
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2. Tecnica simplificada para
oclusais metalicas
N6s achamos que o mOtodo aqui descrito prova rapidez, simplicidade e baixo
custo na construcao das superficies oclusais. Depois que as pr6teses removiveis
tenham sido colocadas, as superficies
oclusais em metal podem ser fabricadas
em laborat6rio corn o minimo de tempo
dispendido pelo dentista. Podem ser
usados muitos tipos de dentes posteriores de resina e muitos tipos de anatomia
oclusal.
Pr6teses removiveis completas ou parciais sao construidas, usando-se dentes
posteriores de resina. A oclusao 6 ajustada e corrigida da maneira usual. 0 paciente a autorizado a usar a pr6tese ate
que o dentista tenha certeza que a

oclusao esta correta e que a fase de ajuste esta completamente finalizada.
2.1. Construcao de urn Index
Faga um index oclusal de gesso ou
acrilico dos dentes onde estao as superficies oclusais em metal. Este index 6 estendido para anterior, posterior e lingualmente formando stops. Para dentaduras
completas, o index deve ser estendido ate
o dente mais anteriormente colocado e
posteriormente ate a base de resina acrilica. Para pr6teses removiveis, o index de
gesso deve estender-se posterior e lingualmente para prover stops adequados
na base de resina acrilico.
2.2. Remova o index e ajuste-o para que
cubra somente as cOspides e estenda-se
dentro das fossas oclusais.
2.3. Derreta cera na incrustragao do index e coloque pequenos pinos retentivos
de cera, no lado de baixo dos porOes das
superficies oclusais.
2.4. Inclua e funda o padrao de cera.
2.5. Examine as incrustragOes, quanto a
bolhas e outras irregularidades que possam interferir no padrao oclusal. Ajuste as
incrustragOes de polimento, remova o minim° de metal durante este procedimento. Isto a importante, para que nao ocorram interferOncias na estabilidade do piano oclusal. Coloque as incrustragOes
dentro do index. Alivie o index superficialmente ao longo da periferia para permitir a colocagao de uma pequena quantidade de cimento para reter as incrustragOes no index. 0 cimento a preferido
cera pegajosa, porque o liquid() de acrilico tende a reagir corn a cera.
2.6. Reduza as superficies oclusais dos
dentes de acrilico para que a espessura
das incrustragOes seja de 1mm.
2.7. Corte a cavidade atraves dos dentes para permitir lugar aos pinos retentivos.
2.8. Alinhe o index corn as incrustragOes colocadas nos dentes da pr6tese,
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tenha-os firmemente no lugar com cera
peg ajosa.
2.9. Espalhe resina acrilica autopolimerizavel no espago entre as incrustragOes
metalicas e a base da dentadura e espere
a completa polimerizagao.
2.10. Adapte a resina acrilica e de polimento.
2.11. A oclusao a examinada pelo dentista que certifica-se de que nao ocorreram alteragOes. Presumido que todos os
passos foram feitos corretamente, nao
sao necessarias correcOes oclusais.

Vantagens e
desvantagens das
superficies oclusais
metalicas
As vantagens das superficies oclusais
de metal nas pr6teses usando dentes de
estoque, sao:
1. Conforto e sensacao natural, resultante
da resiliencia da resina acrilica.
2. Aumento da eficiencia mastigatoria.
3. Minima perda da dimensao vertical de
oclusao.
4. Manutencao da oclusao cOntrica.
5, A superioridade em pacientes que possuem insuficiente dimensao vertical.
6. Eliminagao da extrusao dos dentes naturals que pode ocorrer quando usados
dentes de resina acrilica.
7. Eliminagao de fraturas dentarias.
As Cmicas desvantagens de use das
superficies oclusais de metal e o aumento
do tempo de confeccao e do material utilizado, mas os resultados certamente justificam.
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