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Introdução 

    A escolha de dentes artificiais é uma etapa importante durante o 

planejamento de uma prótese parcial removível (PPR), pois 

possuem o papel crucial de substituírem estética e funcionalmente 

os dentes perdidos.  

     Entre os materiais empregados, destacam-se os dentes de 

cerâmica, orgânicos, metálicos e mistos (dentes orgânicos com 

superfícies oclusais metálicas; estes dois últimos exemplos estão 

especialmente indicados em pacientes acometidos de hábitos 

parafuncionais como o Bruxismo.  

(KLIEMANN, 1999) 



Introdução 

Uma escolha adequada depende de alguns fatores: 

> Intensidade da força mastigatória do paciente;  

> Presença de hábitos parafuncionais; 

> Natureza da superfície oclusal do antagonista; 

> Propriedades mecânicas do material do dente  artificial; 

>Estabilidade dimensional, estabilidade da cor e forma 

oclusal. 

(KLIEMANN, 1999) 



Objetivo 

 O objetivo deste trabalho é relatar o caso-clínico 

de um paciente  com Bruxismo severo, o qual foi 

reabilitado com duas próteses parciais 

removíveis à grampos (superior e inferior) com 

dentes artificiais mistos - resina acrílica com 

oclusais metálicas.  



Oclusais metálicas - Relato de 

Técnica 

 Paciente do gênero masculino; 

 67 anos de idade; 

 Atendido na Unidade de Prótese Dentária da Faculdade 

de Odontologia – UFPEL para uma reabilitação 

protética; 

 Arcos dentários parcialmente desdentados Classe I de 

Kennedy mandibular e Classe I modificacäo 1 maxilar; 

 Bruxismo severo. 



Relato de Caso 

1. PPRs entregues ao paciente no 2° sem. de 2007; 

 

2. Paciente usou as PPRs por 6 meses para adaptar a mesa oclusal; 
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3. Moldagem em 2 tempos com silicona de condensação da PPR inferior;  

   

                          

Material Pesado: 



Relato de Caso 

Material leve: 



4. Demarcação do local de desgaste dos dentes artificiais,  

 

 

  

  e confecção das canaletas de retenção; 
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desgaste 



Relato de Caso 
 

 5. Isolamento com vaselina dos dentes e da base da prótese; 

6. Preenchimento com resina Duralay das oclusais do molde para obtenção  

dos padrões em cera; 



Relato de Caso 

8. Controle da polimerização e remoção de excessos de resina;  

7. Aguardar polimerização da RAQA em água morna; 



9. Envio ao laboratório para fundição; 

Relato de Caso 



Relato de Caso 
10. Vazamento do molde com RAQA como forma de 

segurança de forma a se obter um modelo prévio ao 

desgaste caso haja algum tipo de erro posteriormente 

durante a fundição e consequente necessidade de repetição;  



11. Oclusais em metal retornam do laboratório, testa-se adaptação; 
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12. Acabamento e polimento,  
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Melhor definição do local de retenção: 

deve ser feita uma retenção mecânica  

na junção mesa oclusal/extensão 

metálica em forma de sulco/canaleta. 



13. Testa-se o perfeito ajuste das peças fundidas e  
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prepara-se a RAQA estética para 

cimentação; 
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14. Inserção da RAQA com pincel e espátula;  

15. Reposicionamento da peça fundida e apreensão até polimerização da 

RAQA; 
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 16. Acabamento e polimento com                                                

pedra pomes e branco de espanha; 

17. Instalação da PPR inferior  com oclusais metálicas no 

paciente; 
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18. Repete-se o mesmo procedimento para PPR superior; 
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19. Instala-se as duas PPRs com oclusais metálicas no paciente; 

20. Ajuste oclusal  com papel articular; 

21. Revisões. 



Discussão 

Dentes artificiais em acrílico  

Dentes artificiais com oclusais metálicas 

Dentes  da PPR inferior já com oclusais metálicas 



Discussão 

 É inevitável que ocorra a falência oclusal de indivíduos, como a 

diminuição da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO), como 

resultado do desgaste dos dentes remanescentes pelo excessivo 

tempo de uso das PPRs com dentes em resina acrílica desgastados 

aos quais sobrecarregarão os dentes remanescentes. 

 

 Desta forma, recomenda-se que os dentes naturais desgastados 

sejam restaurados ou reabilitados com próteses unitárias para 

ocluírem corretamente. Para tal, é vital que os dentes artificiais 

estabilizem a DVO através da sua composição  como a obtida com 

oclusais metálicas. 



Discussão 

Em construindo oclusais metálicas sobre dentes 

acrílico, obtém-se: 

> Resistência a fratura e ao ataque químico; 

> Adequado polimento; 

> Manutenção da dimensão vertical;  

> Aumento da eficiência mastigatória; 

> Diminuição da reabsorção óssea alveolar; 

> Manutenção da estabilidade oclusal. 



Consideracöes Finais 

 A obtenção de superfície oclusal metálica em próteses 

parciais removíveis proporciona um aumento da 

eficiência mastigatória e integridade anatômica dos 

dentes artificiais. Embora possa transparecer como um 

custo adicional para o paciente, este se dilui com o 

correr da vida útil da prótese, pois remanesce apenas a 

necessidade de cuidado constante apenas em relação à 

adaptação da base ao rebordo (necessidade de 

reembasamento) e não substituição precoce dos dentes 

artificiais. 



Consideracöes Finais 

 As oclusais metálicas aliam sob o ponto 

de vista mecânico e funcional as 

vantagens das resinas e das porcelanas. 

Possuem resistência à abrasäo, módulo 

de elasticidade semelhante ao do esmalte 

natural e possibilidade de se confeccionar 

uma anatomia oclusal funcional.  



Consideracöes Finais 

 Sendo assim, apesar da perda parcial da 

estética, aumento do custo clínico-

laboratorial e do maior tempo 

despreendido para sua confeccäo por ser 

uma técnica mais complexa, dentes 

acrílicos com oclusais metálicas säo uma 

ótima opcäo para pacientes com alto 

potencial de desgaste dentário. 
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