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RESUMO

Barbosa WF. Eficiência mastigatória de indivíduos portadores de próteses totais
maxilo-mandibulares - comparação da anatomia de dentes artificiais [dissertação].
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão
Original.
As reabilitações por próteses totais são fundamentais para a melhora da qualidade
de vida de indivíduos totalmente edentados, pois reconstituem a estética facial e a
função mastigatória. Existem hoje no mercado, diferentes tipos de dentes artificiais
no que se refere a anatomia da superfície oclusal. Teoricamente, os dentes com
cúspides mais altas proporcionariam uma melhor eficiência mastigatória. O objetivo
deste estudo foi comparar a eficiência mastigatória de pacientes portadores de
próteses totais maxilo-mandibulares, utilizando-se dois tipos de dentes artificiais com
cúspides de alturas diferentes. Vinte indivíduos usuários de próteses totais maxilomandibulares foram selecionados. Em um primeiro momento, foram confeccionadas
próteses totais com dentes de cúspides mais altas. Quinze dias após as consultas
de controle, foram realizados os primeiros testes de eficiência mastigatória com
Optocal. Após os testes, novas próteses, agora com dentes de cúspides mais
baixas, substituíram as anteriores. Estas próteses foram confeccionadas sobre as
duplicatas dos modelos funcionais das primeiras próteses, obtidas utilizando-se ágar
específico para esse fim. Quinze dias após as consultas de controle, novos testes
foram realizados com os segundos pares de próteses totais. Em ambos os casos, o
material cominuído foi tratado e peneirado em uma pilha de peneiras sob vibração.
O conteúdo de cada peneira foi pesado e os dados foram tabulados. A média e
desvio padrão dos dados dos sujeitos no teste com os dentes de cúpides mais altas
foi de 4,1 e 0,76, respectivamente. Enquanto que, no teste com os dentes de
cúspides mais baixas foi de 3,83 e 0,95, respectivamente. De acordo com a análise
estatística (p<0,05) não houve diferença na eficiência mastigatória com próteses
totais maxilo-mandibulares comparando-se dois tipos de dentes artificiais diferentes
quanto a altura das cúspides.
Palavras-chave: Prótese Total. Mastigação. Dente Artificial.

ABSTRACT
Barbosa WF. Masticatory Efficiency of complete denture wearers - comparison of the
anatomy of artificial Tooth. [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original.
The goal of a complete denture rehabilitation, is to achieve better life quality for
edentulous individuals, reconstructing the facial aesthetics and the masticatory
function. Various artificial teeth with different occlusal anatomy are available in the
market. Theoretically, teeth with bigger cuspal heights provide a better masticatory
efficiency. The aim of this study was to compare the masticatory efficiency of
complete denture wearers with artificial teeth of two cuspal heights. Twenty selected
complete denture wearers was given complete dentures with higher cuspal height
teeth. Fifteen days after post-insertion consults, the first masticatory efficiency test
was taken with Optocal. After the test, a pair of complete dentures with lower cuspal
height teeth was given to the subjects, replacing higher cuspal height teeth
prosthesis. The complete dentures with lower cuspal height teeth were fabricated by
means of duplicating the same rockstone models used for the higher cuspal height
teeth complete dentures using agar. Fifteen days after post-insertion consults of the
subjects wearing the lower cuspal height teeth, a second masticatory efficiency test
was taken with optocal. On booth cases, comminuted material was treated and
sieved on a stack of sieves under vibration. The content of each sieve was weighed
and the data obtained was tabulated. Mean and standard deviation of subjects’
masticatory efficiency of complete dentures with higher cuspal height teeth were 4,1
and 0,76 respectively. While tests of complete dentures with lower cuspal height
teeth was 3,83 and 0,95 respectively. According to the statistical analysis applied to
this study (p<0,05), there were no differences on masticatory efficiency in complete
dentures with two different cuspal height teeth.
Keywords: Complete denture. Mastication. Artificial tooth.
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1 INTRODUÇÃO

A necessidade de reabilitações orais na população idosa é maior devido ao
desgaste natural da dentição e de longos períodos de exposição a doenças como a
cárie dental e a periodontite.
De acordo com o Brasil (2004), no Brasil 57,91% de indivíduos entre 65 a 74
anos são usuários de prótese total superior e 34,18% são usuários de prótese total
inferior. Paralelamente, 16,15% da população entre 65 e 74 anos necessita de
prótese total superior e 23,81% de prótese total inferior.
Apesar dos avanços tecnológicos, políticas de prevenção governamentais e
de uma Odontologia mundialmente reconhecida, a população brasileira ainda sofre
com o edentulismo, necessitando de tratamentos reabilitadores como a prótese total.
Em indivíduos usuários de próteses totais, a habilidade de cominuir o alimento
durante a mastigação é diminuída de um quarto até um sétimo em relação a adultos
com dentição natural, dependendo da idade dos indivíduos e do tipo de alimento
(Heath, 1982; Slagter et al., 1992a; Bosman et al., 1993).
Uma reabilitação ideal por prótese total possui alguns requisitos: mastigatório,
fonético, estético e de comodidade. O requisito mastigatório está diretamente
relacionado com a retenção e a estabilidade da prótese. A retenção e estabilidade da
prótese, por sua vez, dependem de fatores, como: forma e tamanho do rebordo
alveolar, consistência da fibromucosa de revestimento, tonicidade dos tecidos
adjacentes à área basal, precisão da técnica de moldagem e oclusão. O requisito
fonético é outro fator de importância para o sucesso da reabilitação, qualquer falha
na fonação, além de dificultar a fala, indica de imediato que o paciente é portador de
prótese. O requisito de comodidade é dado principalmente pela sensação de
conforto do paciente em relação a sua prótese. Para que se alcance o conforto, é
necessária máxima atenção aos passos de confecção da prótese como a correta
delimitação da área basal, correta técnica de moldagem e tomada das relações
maxilo-mandibulares. O requisito estético é caracterizado pela busca do aspecto de
dentes naturais por meio dos dentes artificiais. A estética pode ser alcançada
trabalhando-se, principalmente, 3 fatores: tipo de dentes, forma como eles são
dispostos no arco e escultura gengival (Tamaki, 1983).
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Os dentes artificiais, além da importância fundamental na estética, possuem
outra função indispensável: a oclusão. Existem no mercado dentes artificiais com
faces oclusais de diferentes anatomias, no que diz respeito a existência ou não de
cúspides, suas angulações e alturas. Os dentes anatômicos possuem cúspides e os
funcionais são planos, sem apresentar cúspides na face oclusal. A presença de
cúspides como dos dentes naturais e a distribuição destes no arco, que deve seguir
a zona de suporte principal do rebordo, são componentes importantes para a função
oral e estão diretamente relacionados com a eficiência e habilidade mastigatória
(Tamaki, 1983).
Os dentes anatômicos são indicados para indivíduos com rebordos de altura
normal ou alta, e permitem a obtenção da oclusão bilateral balanceada. Os dentes
funcionais são indicados para indivíduos com rebordos reabsorvidos incapazes de
manter a prótese estável diante de forças horizontais incidentes nas cúspides. E, por
não apresentarem cúspides, estes dentes favorecem a estabilidade das próteses
(Tarazi; Ticotsky-Zadok, 2007). Na literatura encontram-se trabalhos comparativos
da eficiência mastigatória desses dois tipos de dentes (Khamis et al., 1998; Sutton;
McCord, 2007; Sutton et al., 2007).
Com a exigência por dentes mais estéticos e mais resistentes, a indústria
odontológica lançou dentes com a anatomia das faces oclusais mais próxima dos
dentes naturais. Espera-se que estes dentes, com cúspides mais altas,
proporcionem uma melhor eficiência mastigatória, entretanto são mais difíceis de
serem utilizados quando se tem como objetivo a oclusão bilateral balanceada e
possuem um custo elevado. Todavia, existem poucos trabalhos na literatura que
confirmem esta melhora na eficiência.
A eficiência mastigatória pode ser avaliada de diferentes maneiras. Os
métodos objetivos baseados em testes padronizados de cominuição têm se
mostrado mais verossímeis que os métodos subjetivos baseado em questionários
(Slagter et al., 1992b).
Este trabalho buscou comparar, por meio de testes objetivos de eficiência
mastigatória, se existe diferença entre dentes com cúspides baixas e dentes com
cúspides mais altas, em indivíduos usuários de próteses totais bimaxilares
convencionais.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A mastigação é uma etapa fundamental do processo digestivo. É por meio
desta que o indivíduo saudável obtêm uma consistência ideal do bolo alimentar
(Slagter et al., 1992c) por ação cortante e triturante dos dentes (Okeson, 2008).
Outros fatores envolvidos são emulsificação pela saliva (Engelen et al., 2005) e a
mistura proporcionada pela lingua, mucosa de revestimento da cavidade oral e dos
músculos bucinadores (Speksnijder et al., 2009) que levam a uma deglutição ideal
(Prinz; Lucas, 1995). A perda de qualquer um destes requisitos implica em
diminuição da capacidade mastigatória (Piancino et al., 2005). Ao se avaliar a
mastigação de forma objetiva, dois termos principais são encontrados na literatura:
eficiência mastigatória e performance mastigatória. Apesar da semelhança dos
termos, estes representam significados distintos. Segundo o Glossary of
Prosthodontics Terms (2005), a eficiência mastigatória é o esforço necessário para
atingir um determinado padrão de cominuição do alimento, enquanto que,
performance mastigatória é a avaliação da cominuição atingível através de
condições de testes padronizados. É possível avaliar a mastigação por meio de
testes subjetivos como por exemplo questionários (Sarita et al., 2003; De Lucena et
al., 2010; Ahn et al., 2011; Fueki et al., 2011). Este tipo de abordagem leva em
consideração o que o indivíduo percebe em relação a sua própria mastigação.
Entretanto, segundo Slagter et al. (1992b) questionários podem não trazer
resultados muito confiáveis. Ao comparar os resultados com testes objetivos e
subjetivos, os autores chegaram a conclusão que apesar dos pacientes relatarem
uma boa experiência mastigatória no questionário, os testes mastigatórios
apresentavam dados de uma mastigação deficiente.
O edentulismo, seja parcial ou total, diminui diretamente a capacidade de
cominuição dos indivíduos (Fontijn-Tekamp et al., 2000; Muller et al., 2008; Nobuki et
al., 2010).
Em pacientes totalmente edentados, a reabilitação por prótese total consiste
no tratamento de eleição. A performance mastigatória alcançada neste tipo de
reabilitação é tida como inferior a obtida em indivíduos com arcada dentária natural
ou próteses totais implantorretidas e/ou implantossuportadas (Fontijn-Tekamp et al.,
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2000; Fontijn-Tekamp et al., 2004a; Mendonca et al., 2009) quantificada em uma
redução de um quarto até um sétimo em relação a adultos com dentição natural
dependendo da idade dos indivíduos e do tipo de alimento (Heath, 1982; Slagter et
al., 1992a; Bosman et al., 1993).
Dentro da limitação da reabilitação por próteses totais, dois pontos se
destacam: a anatomia dos dentes artificiais e sua disposição na arcada e a altura
dos rebordos alveolares remanescentes. Quanto maior a altura do rebordo
remanescente maior a eficiência mastigatória. Tal achado pode ser resultante de
uma área basal maior tanto em altura quanto em largura do rebordo ósseo o que
implicaria em um suporte mais amplo e uma distribuição dos dentes artificiais e das
forças mastigatórias mais próximas de uma posição fisiológica. Em relação aos
dentes artificiais, dois tipos de anatomias oclusais são encontradas na literatura:
dentes com o ângulo entre a cúspide mesiovestibular e o plano oclusal em 0º
(dentes funcionais) e dentes com esse mesmo ângulo entre 10º e 33º (dentes
anatômicos) (Hickey et al., 1963; Hickey, 1980; Tamaki, 1983; Khamis et al., 1998;
Sutton et al., 2007; Sutton; McCord, 2007).
Os dentes funcionais foram desenvolvidos para serem utilizados em próteses
totais, pois sua anatomia resulta na menor incidência de forças horizontais
favorecendo a estabilidade e retenção dessas próteses totais (Hickey, 1980; Tamaki,
1983).

2.1 Eficiência e Performance Mastigatória

Para a avaliação da performance mastigatória, algumas metodologias foram
desenvolvidas. A mais utilizada é a avaliação da cominuição de diversos tipos de
alimentos. Os alimentos mais comumente utilizados, são os de consistência mais
dura e mais friáveis como amendoins (Manly; Braley, 1950; Hirai et al., 1994; Hatch
et al., 2001; Hirano et al., 2004), cenouras cruas (Manly; Braley, 1950; Peyron et al.,
2004; Woda et al., 2010), amêndoas (Helkimo et al., 1978; Mowlana et al., 1994) e,
soja (Shi et al., 1990). Al-Ali et al. (1999) demonstraram uma técnica simplificada de
avaliação do desempenho mastigatório utilizando-se de almôndegas. No processo
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padrão as almôndegas que são oleosas, se misturam com a saliva e formam o bolus
que para ser analisado precisa ser lavado e secado. Os autores propuseram um
método onde além da retirada da maior parte oleosa das almôndegas, estas ficam
embaladas em um pequeno e fino saco de couro que evita a mistura com a saliva
eliminando dessa forma a lavagem e a secagem para avaliação das partículas. Os
resultados em um mesmo paciente para os dois métodos não mostraram uma
diferença estatisticamente relevante.
Foram desenvolvidos, em busca de uma padronização do teor e da
consistência, materiais artificiais para testes de cominuição, como gelatina
endurecida (Gunne et al., 1982), cubo de parafina (Sato et al., 2003) e goma de
mascar (Schimmel et al., 2007; Kamiyama et al., 2010).
Gunne et al. (1982) avaliaram a eficiência mastigatória de 19 pacientes
usuários de próteses totais bimaxilares utilizando gelatina enrijecida com formalina.
Foram realizados testes em sete momentos diferentes, desde as próteses antigas
até um ano e meio depois da instalação das novas próteses totais. Após os testes,
os dados foram analisados estatisticamente e não foram observadas diferenças
significantes entre as próteses antigas e as novas e em nenhum dos momentos
avaliados.
No trabalho de Edlund e Lamm (1980), os autores demostraram que o
Optosil® é um material de teste de eficiência mastigatória mais apropriado que
comida natural, por conter as características ditas ideais: ser parecido com comida
natural por não ser tão fácil de mastigar que possa ser mastigado por edentados, e
nem tão difícil a ponto de pessoas parcialmente edentadas não conseguirem realizar
o teste; não ser solúvel em água ou saliva; quebrável de uma maneira que se possa
estabelecer um nível claro de pulverização; não ter linhas específicas de clivagem;
não ser duro ou pegajoso; não ser perecível; ser passível de padronização e ao
menos insípido. Para Gomes et al. (2009) o Optosil® cumpre todos esses requisitos,
entretanto, não guarda nenhuma semelhança táctil, aromática e palatável com
qualquer alimento natural.
Slagter et al. (1992a) demostraram também que, o Optosil® apresenta uma
resistência a quebra mais elevada que alimentos naturais, o que levava a presença
de porções intactas deste alimento artificial em testes de mastigação com usuários
de próteses totais bimaxilares. Estes seriam incapazes de mastigar este material de
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forma satisfatória por apresentarem uma necessidade de aproximadamente 7 vezes
mais ciclos mastigatórios quando comparados a jovens dentados, para obterem o
mesmo nível de cominuição. Dentro desta realidade, Slagter et al. (1993)
apresentaram um novo material artificial feito a partir do Optosil®, o Optocal
preparado a partir da mistura do Optosil®, pasta de dente, vaselina, pó de gesso e
pó de alginato nas proporções em peso de 57%, 27%, 3%, 9%, e 4%
respectivamente. Esse novo composto foi misturado ao catalizador do Optosil® na
mesma proporção descrita pelo fabricante originalmente. Ambos os materiais foram
distribuídos em moldes formando cubos padronizados de 5,6mm. Após a
polimerização, os dois materiais foram colocados em estufas por 16 horas a 60ºC,
para se assegurar a polimerização completa. O Optocal se mostrou um material
mais fácil de mastigar, com textura e dureza mais próximas de comidas naturais e
mostrou-se também mais plausível na avaliação da cominuição de pacientes
portadores de proteses totais bimaxilares devido a sua menor resistência à quebra.
Criou-se dessa forma um novo material para avaliação da performance mastigatória.
Após a introdução do Optocal como opção em testes de performance
mastigatória, alguns trabalhos desenvolveram ajustes à fórmula original. Albert et al.
(2003) refinaram o processo de mistura entre o Optocal e o ativador, mostrando o
processo de mistura manual, até a obtenção de uma massa com cor uniforme sem
resquícios da cor original do ativador. Foi desenvolvido uma padronização do
Optocal com produtos comercializados no Brasil (Pocztaruk et al., 2008) com a
seguinte formulação: Optosil, pasta de dente convencional, vaselina sólida, pó de
gesso comum, pó de alginato e essência de menta na proporção por peso de 58.3%,
7.5%, 11.5%, 10.2% e 12.5%, respectivamente com a adição de 3 gotas da essência
de menta. Para a produção dos cubos de 3cm3, foi utilizada uma matriz de resina
acrílica denominada encapsuladora número zero com 600 cavidades. O tempo de
polimerização do Optocal versão brasileira foi de 15 minutos.
Apesar de alguns autores considerarem o Optocal como o material ideal para
avaliação da performance mastigatória, muitos trabalhos ainda compararam os dois
tipos de materiais. Segundo Fontijn-Tekamp et al. (2004b), uma variedade de
materiais artificias e naturais são usados para testes de eficiência mastigatória. Os
autores compararam 3 tipos de comidas naturais (amendoim, queijo e cenoura) com
um tipo artificial padronizado, o Optocal Plus. Oitenta e sete pacientes dentados
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participaram do estudo e tiveram o tamanho médio das partículas determinado após
15 ciclos mastigatórios no momento imediato antes da deglutição. Segundo o
estudo, a eficiência mastigatória foi significantemente influenciada pelo estado
dentário, porém não pelo gênero ou pela idade. Concluiu-se que tanto a comida
artificial como a natural são passíveis de serem utilizadas para testes de eficiência
mastigatória. Entretanto, o material artificial mostrou-se mais favorável. Quanto
maior o volume do alimento, maior a quantidade de ciclos mastigatórios necessários
para prepará-lo para a deglutição. Constatou-se também que os pacientes com uma
eficiência mastigatória superior não necessariamente executavam menos ciclos
mastigatórios comparados aos que apresentavam baixa eficiência.
A avaliação da grandeza da cominução para análise da performance
mastigatória seja de materiais naturais ou artificiais, pode ser medida por
peneiragem (Manly; Braley, 1950), análise de imagens (Shi et al., 1990), ou ainda
difração a laser (Peyron et al., 2004).
O método de peneiragem do material coletado da mastigação tem sido o mais
utilizado. Todavia, Mowlana et al. (1994) realizaram um experimento confrontando o
método de análise de imagens com o de peneiragem, utilizando amêndoas como
material teste e seis sujeitos dentados. O alimento foi mastigado por 1, 4, 8, 16 e 32
ciclos mastigatórios e cada experimento foi replicado. No método com scanner
óptico: o material foi peneirado em peneira de 1 mm de abertura, lavado com água e
álcool 100%. As partículas foram pesadas e escaneadas. No método de peneiragem
a amostra foi posicionada em uma pilha de 12 peneiras com variação de 0,5 a
8,0mm de abertura, e as partículas retidas em cada peneira foram pesadas. Os
resultados obtidos foram semelhantes, o que validou o método, porém, as partículas
menores que 1mm foram excluídas do escaneamento e, para acima de 16 ciclos
mastigatórios para uma amêndoa, o escaneamento se torna falível. Além disso,
segundo os autores, esse teste é mais indicado para pesquisas em que se tem o
interesse em avaliar a forma das partículas mastigadas ou para análise de materiaisteste baseados em mudança de forma e cor, por exemplo a goma de mascar
(Schimmel et al., 2007; Kamiyama et al., 2010) que, ao ser mastigada tem sua cor
modificada.
Em um estudo comparativo da capacidade de mistura e da eficiência
mastigatoria em indivíduos com a performance mastigatoria normal e comprometida
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realizado por Speksnijder et al. (2009), foi desenvolvido um material para simular o
bolo alimentar, a partir de ceras de cores diferentes com textura e viscosidade
similares ao do bolo natural e que se misturavam conforme eram executados os
movimentos mastigatórios. Outro teste, neste mesmo trabalho, desta vez de
cominuição foi realizado através da análise das partículas de Optocal após 15 ciclos
mastigatórios. A hipótese dos autores, era a de que o teste de mistura seria mais
eficaz na diferenciação dos pacientes com uma performance mastigatória ruim do
que o teste de cominuição feito através do Optocal. Dentre os 60 pacientes
analisados, existiam 3 grupos formados por 20 pacientes cada, onde o primeiro
grupo era formado por pacientes com dentição natural, o segundo por pacientes com
próteses totais bimaxilares convencionais e o terceiro composto por pacientes com
próteses totais convencionais superiores e overdentures inferiores. Os resultados
dos testes de cominuição não foram estatisticamente relevantes para o grupo 2 e 3,
porém foram estatisticamente relevantes para os testes de mistura. Desta forma, o
teste de mistura se mostrou mais efetivo na mensuração da habilidade mastigatória
do que os testes de cominuição.
Shi et al. (1990) compararam a distribuição das partículas de soja cozida
mastigadas por 12 pacientes usuários de próteses totais e 10 pacientes com
dentição natural através da análise de imagens. Os sujeitos dentados mastigaram 3
gramas de soja por 10, 20 e 30 ciclos mastigatórios e os usuários de próteses totais
o fizeram apenas por 30 ciclos. O material recolhido foi analisado por um
microscópio e registrado para análise por digitalizador gráfico, e a partir disto foi
construída uma freqüência de distribuição de partículas. Segundo os autores, não
houve diferença qualitativa na maneira como os dois grupos quebraram a comida,
mas o grupo de pacientes usuários de prótese total apresentaram partículas maiores
do que o grupo dos dentados.
Goiato et al. (2010) realizaram testes de eficiência mastigatória utilizando o
Optocal e o método das peneiras em 14 pacientes usuários de próteses totais
bimaxilares e com rebordos severamente reabsorvidos. Foram realizados 35 ciclos
mastigatórios acompanhados pelo operador. Todos os pacientes usavam próteses
totais há pelo menos 10 anos e retornaram 5 meses e 1 ano após a instalação das
próteses. Os resultados mostraram uma melhora significativa na eficiência
mastigatória após 5 meses. Após um ano, a eficiência aumentou novamente e o

22

tempo de mastigação foi menor. Os autores concluíram dessa forma que 5 meses
não foram suficientes para uma adaptação muscular no que se refere a capacidade
e habilidade mastigatória, só sendo possível observar tais melhorias nos testes após
1 ano da instalação.
Mendonca et al. (2009) testaram em 3 grupos (prótese fixa implanto
suportada inferior, prótese total convencional e dentição natural) a habilidade e
performance mastigatória em função da quantidade de ciclos mastigatórios. Todos
os pacientes usavam próteses totais há pelo menos 10 anos e retornaram 5 meses e
1 ano após a instalação das próteses. Foram utilizados nos testes de habilidade,
Optocal (porção de 17 cubos) em ciclos de 20 e 40 ciclos mastigatórios. As
partículas resultantes foram peneiradas em um conjunto de 8 peneiras. As partículas
obtidas depois de 40 ciclos foram muito menores do que as obtidas depois de 20
ciclos. A performance mastigatória dos grupos com próteses totais e próteses sobre
implantes foi, quando comparada com os dentes naturais, 12% e 28% para 20 ciclos
e 31% e 61% depois de 40 ciclos, respectivamente. Todos os pacientes disseram
estar satisfeitos com as próteses sobre implantes. O trabalho demonstrou que
próteses sobre implantes são mais efetivas ao mastigar do que próteses totais
convencionais.
Fontijn-Tekamp et al. (2004a) analisaram o efeito de três porções de
tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande) de Optocal Plus em indivíduos
usando próteses totais bimaxilares convencionais e overdentures implantorretidas.
Participaram dos testes 52 mulheres e 15 homens com média de idade de 59 anos.
A quantidade de ciclos mastigatórios, o tempo até a deglutição e o tamanho das
particulas deglutidas não foram influenciados pelo nível de suporte mucoso em
próteses totais mandibulares. A única diferença foi na quantidade de ciclos
necessários, maior para os pacientes usuários de próteses totais convencionais.
Quando os testes foram realizados com partículas do tamanho grande, os pacientes
necessitaram de um tempo significantemente maior para mastigar até o momento
ideal da deglutição e mesmo assim, deglutiriam partículas pouco trituradas. Homens
mastigaram mais eficientemente que mulheres, pois usaram a mesma quantidade de
ciclos mastigatórios e tempo para obterem partículas menores no momento da
deglutição.
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Um extenso trabalho de Fontijn-Tekamp et al. (2000), comparou in vivo,
diferentes tipos de próteses e dentes naturais em relação a força e eficiência
mastigatória. Participaram do trabalho, sete grupos de pacientes do gênero feminino,
distribuídos da seguinte maneira: 2 grupos de overdentures, 2 grupos de próteses
totais bimaxilares e 3 grupos com dentes naturais. O grupo de overdentures
compreendeu ainda: grupo de overdentures sobre implantes (40 indivíduos) e sobre
raízes (19 indivíduos); o grupo de próteses totais completas: rebordo reabsorvido (13
indivíduos) e rebordo alto (24 indivíduos); o grupo de dentes naturais: arcos
encurtados (14 indivíduos), arcos completos 1 (14 indivíduos com média de idade de
54,1 anos) e arcos completos 2 (19 indivíduos com média de idade de 22,7 anos). O
método para avaliação da eficiência mastigatória utilizada foi novamente o do
Optosil Plus em cubos padronizados e usando-se peneiras de diferentes
graduações. Foram obtidas dessa maneira, os tamanhos médio de partículas de
cada indivíduo. Juntamente com o teste da eficiência, foi medido a força de mordida
unilateral em 3 posições diferentes: molares, pré-molares, caninos e incisivos
centrais. Foi encontrada uma relação direta da força mastigatória com a eficiência, já
que uma maior força de mordida leva a uma maior fragmentação das partículas de
comida aprisionadas entre os dentes posteriores. Em todos os grupos foi significante
essa relação. Os pacientes com próteses do tipo overdenture retida por implantes,
apresentaram uma eficiência e força mastigatória superior ao grupo dos pacientes
com próteses completas e rebordo reabsorvido. Entretanto, os pacientes do grupo
com próteses completas e rebordo alto, apresentaram maior força e eficiência dentre
os grupos dos desdentados. Dessa maneira, os pacientes que usam próteses totais
retidas por implantes (overdentures) não possuem eficiência e força mastigatória
baixas como de usuários de próteses completas em rebordos reabsorvidos porém,
não são comparáveis a pacientes com arcos dentados ficando em um nível
intermediário entre esses dois grupos.

2.2 Dentes artificiais
!
Diferentes dentes artificiais posteriores têm sido utilizados em próteses totais.
Sua seleção deve ser feita de acordo com a largura vestibulolingual, largura
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mesiodistal, comprimento, inclinação das cúspides e cor. Devem também estar de
acordo com o tamanho e o contorno dos rebordos residuais (Hickey, 1980).
Os dentes artificiais não são necessariamente uma cópia fiel dos dentes
naturais. Próteses totais possuem uma ancoragem e um suporte diferentes dos
dentes naturais, logo as superfícies dos dentes artificiais precisam ser modificadas
(Hickey, 1980). Os dentes naturais, apesar da existência de variações anatômicas,
possuem em média uma inclinação de cúspides de cerca de 40º. Gysi (1910),
estudou dentes com inclinação de cúspides de 45º, semelhantes aos dentes
naturais, e notou que apesar da eficiência mastigatória, a componente horizontal
atuava de forma deletéria na retenção das próteses.
Os dentes posteriores são classificados em dois tipos: dentes anatômicos e
dentes funcionais ou não anatômicos (Hickey, 1980; Tamaki, 1983). Todos os dentes
artificiais foram desenvolvidos de maneira geométrica entretanto os dentes
chamados de anatômicos são aqueles que guardam uma semelhança maior com os
dentes naturais. Os dentes posteriores artificiais possuem geralmente cúspides com
33º, 20º ou 0º de inclinação. Esta é medida pelo ângulo formado entre a inclinação
da cúspide mesiovestibular do primeiro molar infeiror com o plano oclusal (Hickey,
1980).
Os dentes de 33º são os mais indicados para uma oclusão totalmente
balanceada. Entretanto, a melhor inclinação para um paciente especificamente
depende não somente deste fator mas também, da forma como os dentes são
inclinados e da interrelação de outros fatores da oclusão como a guia incisal, a guia
condilar, a altura do plano oclusal e a curva de compensação. Em pacientes
edentados totais, a guia incisal e a quantidade de sobremordida (overbite) e de
trespasse (overject) é reestabelecido pelo profissional. Dessa forma, quando há
pouca sobremordida e trespasse compatíveis com a estética, a oclusão bilateral
balanceada pode ser obtida utilizando-se dentes de cúspides de 20º diminuindo
assim a incidência de forças verticais nos rebordos remanescentes (Hickey, 1980).
Segundo este mesmo autor, dentes anatômicos são tão confortáveis quanto os
funcionais (0º) e não tem influência nas reabsorções dos rebordos ósseos
remanescentes.
Os dentes funcionais são indicados quando existem dificuldades na obtenção
da relação maxilomandibular horizontal ou quando esta relação é anormal ou ainda,
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quando o rebordo ósseo residual é reabsorvido. Entretanto, para rebordos
reabsorvidos há também a opção da montagem lingualizada (Hickey, 1980).
Segundo Tarazi e Ticotsky-Zadok (2007), esquema oclusal é definido como a
forma e a distribuição dos contatos oclusais em dentes naturais e artificiais.
Dependendo da maneira como os dentes são dispostos no arco dental, diferentes
padrões de contatos serão obtidos em relação cêntrica e em movimentos de
lateralidade. No que diz respeito a reabilitações com próteses totais, a quantidade e
a intensidade destes contatos determinarão a distribuição das forças transmitidas
através da base da prótese sobre o rebordo ósseo remanescente. Os autores
compararam 3 tipos de esquemas oclusais utilizados em próteses totais: oclusão
bilateral balanceada, oclusão monoplana e oclusão linear. Na oclusão bilateral
balanceada, o objetivo é o aumento da estabilidade das próteses, obtido por meio da
presença de contatos bilaterais em todos os movimentos dinâmicos e estáticos das
próteses em função. Os dentes utilizados são anatômicos e os dentes posteriores
são distribuídos em curva anteroposteior e latero-lateral. Este esquema é indicado
para rebordos residuais bem desenvolvidos e para pacientes que apresentam
relação óssea do tipo classe I de Angle. Pacientes com severa reabsorção óssea
que favorece o deslocamento da prótese inferior durante a função devido a direção
dos vetores das forças mastigatórias, além de pacientes com relações ósseas de
classe II e III de Angle, têm como indicação a oclusão monoplana. Este tipo de
oclusão utiliza dentes sem cúspides (dentes não anatômicos ou funcionais). A
oclusão linear consiste em estabelecer relacionamento oclusal entre dentes
funcionais e dentes anatômicos modificados em

forma de lâmina para se obter

contatos oclusais em forma linear. Quando os dentes anatômicos são montados no
arco superior e os funcionais no arco inferior têm-se a chamada montagem
lingualizada. Esta montagem, em pacientes com rebordos alveolares reabsorvidos,
proporciona mais estabilidade quando comparada a oclusão bilateral balanceada e
melhor estética comparada a oclusão monoplana. Segundo os mesmos autores, a
eficiência mastigatória é superior com dentes anatômicos tanto para próteses totais
bimaxilares convencionais quanto para próteses totais implantossuportadas
inferiores opostas com próteses totais superiores. Eles concluem ainda que, não
existe um esquema oclusal que se aplique a todos os pacientes, e que cada caso
deve ser analisado individualmente observando-se características como altura e
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largura dos rebordos residuais, expectativas estéticas do paciente, relação
maxilomandibular esquelética (Classe I, II ou III de Angle), controle neuromuscular e
tendência à atividade para-funcional.
Ainda segundo alguns autores na montagem de dentes artificiais, o esquema
oclusal utilizado em próteses totais é definido como oclusão bilateral balanceada
(Saizar, 1958; Androvandi, 1960; Swenson, 1964; Hickey, 1980; Tamaki, 1983).
Neste tipo de oclusão, diferentemente da oclusão considerada ideal para dentados,
os dentes devem se contactar tanto no lado de trabalho como no lado de não
trabalho quando em movimentos de lateralidade, e devem contactar tanto na região
posterior quanto anterior quando em movimento de protrusão. Este tipo de oclusão
permite uma maior estabilidade da prótese total, que possui como pré requisito
fundamental a estabilidade sobre a mucosa. Quando aplicada em próteses totais, a
oclusão ideal para dentados (mutuamente protegida) pode levar a desadaptação da
base da prótese nos movimentos de lateralidade e protrusão devido a presença da
guia canina, parcial de grupo e total de grupo ou da guia incisal respectivamente
(Christensen, 1905; Hickey, 1980). A forma dos dentes posteriores deve ser
selecionada de acordo com os objetivos do cirurgião dentista e baseada nos
requisitos estéticos, na harmonia funcional e na manutenção dos tecidos duros e
moles dos arcos edêntulos (Hickey, 1980; Tamaki, 1983). Os dentes anatômicos,
possuem a forma semelhante aos dentes naturais e desempenham a função de
corte e trituração de maneira similar. A eficiência mastigatória é superior quando
comparada aos dentes não anatômicos e as cúspides facilitam a obtenção da
oclusão bilateral balanceada nos movimentos excêntricos da mandíbula. A
intercuspidação presente neste tipo de dente também atua de forma favorável na
retenção da prótese total dificultando o deslocamento destas (Hickey, 1980; Tamaki,
1983; Sutton et al., 2007).
Khamis et al. (1998) compararam, em próteses tipo overdentures
implantossuportadas, diferentes dentes posteriores com 3 formas oclusais (0º, 30º e
oclusão lingualizada). Foram realizados testes objetivos (com cubos padrões de 1
cm de pão, queijo duro, bife, salsichas, cenoura crua e maçã) e testes subjetivos
caracterizados como questionários aplicados após 6 meses de uso contínuo de cada
tipo de oclusão. Apesar do número limitado de indivíduos avaliados (8), os
esquemas oclusais com dentes de 30º e oclusão lingualizada mostraram uma maior
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eficiência mastigatória tanto nos testes objetivos quanto nos subjetivos em
comparação aos dentes com 0º.
Segundo Sutton e McCord (2007), ainda existe pouca evidência científica de
qual a forma oclusal de dentes artificiais posteriores mais adequada para próteses
totais bimaxilares tradicionais. Ainda segundo estes autores, os dentes artificias
possuem influência direta na satisfação dos usuários. Quando em função, as
próteses maxilares e mandibulares podem sofrer com forças desfavoráveis à sua
retenção e estabilidade oriundas dos contatos entre os dentes artificiais o que
resultará desde desconforto até traumas à mucosa de suporte. Neste estudo, foram
selecionados 45 pacientes usuários de próteses totais bimaxilares que receberam 3
pares de próteses totais, cada uma com um tipo de dente artificial (dentes com 33º anatômicos, 0º - funcionais e 33º modificados para oclusão lingualizada), de maneira
randomizada. Cada um dos pares de próteses foi utilizado pelos pacientes durante
oito semanas. Após este período, foi usado o Oral Health Impact Profile-20 EDENT
(OHIP-EDENT). Não houveram comparações diretas pelos pacientes entre as
próteses, pois quando um par era instalado o outro permanecia retido pelo operador.
Os participantes também não foram informados do tipo de dentes que estavam
usando. O Oral Health Impact Profile é um questionário originalmente desenvolvido
com 49 itens. Entretanto, neste trabalho foi usada uma versão compacta com 20
questões específicas para usuários de próteses totais, validada estatisticamente e
aplicada por um único operador, cego em relação ao estudo. A hipótese
experimental de que não haveria variação do nível de satisfação dos pacientes entre
os 3 tipos de oclusão posterior (0º, anatômica e lingualizada) para próteses totais
bimaxilares foi rejeitada. A oclusão lingualizada foi significantemente superior em
relação a diminuição da dor, de pontos doloridos, e da habilidade na mastigação,
inclusive referente a interrupções das refeições por eventuais desconfortos com as
próteses, quando comparada com as próteses com dentes com inclinações de
cúspides de 0º. Os dentes anatômicos mostraram-se significantemente superiores
em termos de função mastigatória comparados com os dentes funcionais e não
houveram diferenças estatisticamente relevantes entre as próteses com dentes
anatômicos e as com a oclusão lingualizada.
Em outro estudo realizado por Sutton et al. (2007), foram selecionados 50
pacientes usuários de próteses totais bimaxilares que receberam 3 pares de
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próteses totais, cada uma com um tipo de dente artificial (dentes com 33º anatômicos, 0º - funcionais e 33º modificados para oclusão lingualizada), de maneira
randomizada. Cada um dos pares de próteses foi utilizado pelos pacientes durante
oito semanas. Após este período, foi usado uma escala analógica visual (VAS - na
sigla em inglês) para a avaliação de 5 variáveis: “facilidade de limpeza das
próteses”, “a aparência das próteses”, “a estabilidade das próteses”, “sua habilidade
de falar com as próteses” e “sua habilidade em mastigar com as próteses”. A escala
VAS consiste em uma linha horizontal de 100mm com a palavra “inaceitável” em
uma extremidade e a palavra “perfeita” na extremidade oposta. Cada indivíduo
colocou uma linha vertical dentro da escala referente a avaliação de cada um dos
cinco itens descritos acima para cada par de próteses dentro do total de 3 pares. Do
total inicial de 50 pacientes, 41 completaram o estudo. A hipótese experimental de
que não haveria variação do nível de satisfação dos pacientes entre os 3 tipos de
oclusão posterior (0º, anatômica e lingualizada) para próteses totais bimaxilares foi
rejeitada. A função mastigatória das próteses com dentes lingualizados e dentes
anatômicos foi amplamente preferida em comparação aos dentes funcionais. Tais
resultados, corroboram com outro estudo de teste randomizado controlado (Clough
et al., 1983) cujos resultados obtidos foram similares. Foi observado que menor
força mastigatória era necessária para mastigar através do bolus quando com
dentes anatômicos, provavelmente, devido ao fato dos dentes com cúspides
possuírem uma menor superfície de contato entre si quando comparados com os
funcionais, o que facilitaria a penetração das cúspides nos alimentos como
demostrado por Hickey et al. (1963). A aparência das próteses com dentes
anatômicos e lingualizados foi preferida em comparação às próteses com dentes
funcionais. Tanto dentes anatômicos quanto dentes lingualizados possuem formas
mais próximas aos dentes naturais. As próteses com dentes lingualizados e
anatômicos também foram preferidas em relação a facilidade de limpeza quando
comparadas as com dentes funcionais. Não houveram desta forma, diferenças
estatisticamente relevantes neste estudo entre os dentes anatômicos e os dentes
usados na oclusão lingualizada.
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3 PROPOSIÇÃO

Avaliar a eficiência mastigatória de pacientes portadores de próteses totais
maxilo-mandibulares, por meio da comparação de dois pares de próteses
confeccionadas para o mesmo paciente, variando-se os tipos de dentes artificiais,
quanto a anatomia oclusal: dentes com posteriores de 30º de inclinação de cúspides
e cúspides mais altas e dentes com posteriores de 33º e cúspides mais baixas.
Como hipótese experimental espera-se encontrar maior eficiência
mastigatória quando da utilização das próteses totais com dentes artificiais
posteriores com cúspides mais altas.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo (FOUSP) sob protocolo 90/2010 e aprovado sob
parecer número FR330287 (Anexo A) .
Foram selecionados 20 indivíduos, sem distinção de gênero, do serviço de
atendimento da Disciplina de Prótese Total da FOUSP que atendessem aos
seguintes critérios: idade acima de 50 anos, já usuários de próteses totais maxilomandibulares, nunca submetidos a cirurgias pré-protéticas de rebordo e cujos
rebordos possibilitassem montagem de dentes nas próteses até os segundos
molares. Todos os sujeitos receberam o termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice A) e foram informados sobre os procedimentos aos quais seriam
submetidos. A partir do aceite na participação, foi solicitada a assinatura do termo.
Os sujeitos receberam em um primeiro momento próteses com dentes
artificiais com a inclinação das cúspides em 30º e cúspides mais altas Premium
(Heraeus Kulzer GmbH & Co., KG, Alemanha) e, posteriormente próteses com
dentes de cúspides em 33º e cúspides mais baixas Biotone (Dentsply International,
Estados Unidos) confeccionadas sobre os modelos funcionais, bases de prova e
planos de orientação duplicados das próteses já confeccionadas no primeiro
momento.
Foram confeccionadas próteses totais maxilo-mandibulares, segundo a
técnica preconizada pela Disciplina de Prótese Total da FOUSP, descrita a seguir:
1. moldagem anatômica com moldeira para desdentado modelo TT (Jon
Comércio de Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e godiva
de alta fusão Godibar® (Lysanda Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo,
SP, Brasil);
2. confecção do modelo anatômico com gesso comum tipo II (Asfer Indústria
Química Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil);
3. delimitação do modelo anatômico
4. confecção da moldeira individual com resina acrílica JET (Clássico Artigos
Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil);
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5. moldagem funcional, utilizando moldeira individual e pasta óxido de zincoeugenólica Lysanda® (Lysanda Produtos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP,
Brasil);
6. confecção do modelo funcional com gesso especial tipo IV Durone (Dentsply
Indústria e Comércio Ltda., Rio de Janeiro, Brasil) e gesso pedra tipo III (Asfer
Indústria Química Ltda., São Caetano do Sul, SP, Brasil);
7. confecção de planos de orientação em cera rosa tipo 7 (Epoxiglass Indústria e
Comércio de Produtos Químicos, Diadema, SP, Brasil) sobre uma base de
resina acrílica JET (Clássico Artigos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP,
Brasil);
8. desgaste de Paterson e transferência dos modelos para um articulador semiajustável 4000 (Bioart Equipamentos Odontológicos Ltda., São Carlos, SP,
Brasil);
9. montagem dos dentes artificiais Premium (Heraeus Kulzer GmbH & Co., KG,
Alemanha) ou Biotone (Dentsply International, Estados Unidos)
10. prova da prótese em cera;
11. inclusão da prótese em mufla (OGP Produtos Odontológicos Ltda., São
Paulo, SP, Brasil);
12.remoção da cera e base de prova. Prensagem da resina termicamente
ativada (Clássico Artigos Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasil);
13.processamento da prótese em ciclo de polimerização longo;
14.recorte, acabamento e polimento;
15.entrega das próteses prontas.
Devido a proposta do presente trabalho, da utilização de dois pares de
próteses maxilo-mandibulares para cada paciente, fez-se necessária a duplicação
dos modelos funcionais, bases de prova e planos de orientação. Para tanto, quando
o processo de confecção dos primeiros pares de próteses estava ao final do passo
de número 8, os modelos funcionais foram duplicados utilizado-se ágar (Dentfort®,
Brasil) específico para esse fim. O ágar é um hidrocolóide reversível, que se
apresenta em forma de gel a temperatura ambiente e ao ser aquecido, em imersão
em calor úmido, através de um equipamento específico, torna-se um líquido viscoso
(fase sol). O ágar no estado sol é utilizado para moldar modelos de gesso dentro de
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um dispositivo próprio. Entretanto, como os modelos utilizados no trabalho estavam
fixados às placas de montagem nos articuladores, estes recipientes não puderam
ser utilizadas por limitação do espaço disponível.
Desta maneira, foram utilizados recipientes plásticos (Plasútil Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. Bauru - São Paulo, Brasil) perfuradas na base para que
o ágar pudesse ser introduzido (Figura 4.1). O ágar tem como propriedades físicas
um excelente poder de cópia passivo e uma baixa resistência ao rasgamento, o que
torna necessário que os modelos de gesso sejam expulsivos para a fidelidade da
moldagem. O ágar pode apresentar contração inerente ao resfriamento do material.
Como possui baixa condutibilidade térmica, o resfriamento deve ocorrer lentamente
através da perda do calor para o ambiente (Anusavice, 2005).
O modelo foi fixado sobre a parte interna da tampa do recipiente plástico e a
expulsividade foi obtida a partir da adaptação de massa a base de óleo de linhaça
utilizada para vedamento de vidros, popularmente conhecida como “massa de
vidraceiro” (Figura 4.1). Após a preparação do modelo e sua fixação, o conjunto
composto pela tampa do recipiente, modelo de gesso e massa seladora permaneceu
submerso em água por 15 minutos a fim de se promover a hidratação do gesso para
se evitar a fratura do modelo quando em contato com o ágar gel.
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Figura 4.1 – Recipiente preparado para a duplicação do modelo

Após a secagem do conjunto, o ágar em estado sol foi vertido sobre os
modelos, contidos dentro dos recipientes plásticos, até o total preenchimento destes.
O processo de versão foi feito lentamente e tomando-se o cuidado para que não
houvesse formação de bolhas (Figura 4.2). Resfriou-se o conjunto por um período
de 2 horas à temperatura ambiente.
Posteriormente ao período supra citado, os modelos de gesso foram
cuidadosamente retirados e os moldes obtidos de ágar, em estado sólido,
preenchidos com gesso odontológico tipo IV

Durone® (Dentsply Indústria e

Comércio Ltda., Rio de Janeiro, Brasil) (Figura 4.3). Após a presa do gesso, os
modelos foram retirados do molde de ágar e a sua fidelidade aos modelos originais
foi avaliada através da adaptação das bases de prova confeccionadas sobre os
modelos originais. Desta maneira, do total de 40 modelos duplicados, 4
apresentaram alterações e foram duplicados novamente (Figura 4.4).
Obtidos os modelos duplicados, estes foram fixados nos mesmos
articuladores dos modelos originais da seguinte maneira: no articulador, ainda com
os modelos originais montados, os planos de orientação foram posicionados e
grampeados na relação maxilomandibular fixada no articulador. O conjunto formado
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pelos planos superior e inferior grampeados, foi fixado com cera somente no modelo
superior. Na seqüência, foi retirado o modelo inferior original do articulador, e o
modelo duplicado foi fixado com cera no conjunto dos planos. Posteriormente, o
modelo inferior duplicado foi fixado com gesso no ramo inferior do articulador com
uma nova placa de montagem. Com o modelo duplicado inferior já em posição no
articulador, o conjunto dos planos foi destacado do modelo original superior e fixado
no inferior duplicado. A partir dessa posição, o modelo superior duplicado foi
adaptado no conjunto dos planos e fixado. O modelo superior duplicado foi fixado
com gesso no ramo superior do articulador com uma nova placa de montagem.
Obteve-se assim, os modelos duplicados montados nas mesmas relações
maxilomandibulares dos originais e nos respectivos articuladores. Nesses modelos
duplicados, foram confeccionadas novas bases de prova e planos de orientação,
duplicados a partir das referências dos antagonistas originais.
Após a etapa de duplicação, os dois pares de próteses foram confeccionados
a partir do item 9 seguindo o protocolo de confecção citado.

Figura 4.2 – Versão do ágar dentro do recipiente e sobre o modelo
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Figura 4.3 – Gesso vertido sobre o molde

Figura 4.4 – Modelo original e modelo duplicado
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Inicialmente, foram instaladas as próteses com dentes Premium® (Figura 4.5)
e posteriormente, com dentes Biotone® (Figura 4.6). Os testes de eficiência
mastigatória foram realizados 15 dias após todas as consultas de controles
posteriores, portanto, após a adaptação completa dos pacientes às novas próteses
(Figura 4.7).
Para a realização dos testes de eficiência mastigatória, foram utilizados
cilindros de Optocal – versão brasileira. O material teste foi preparado por uma
mistura de Optosil® (Heraeus Kulzer GmbH & Co., KG, Alemanha), pasta de dente
(Colgate-Palmolive, Co., Osasco, SP, Brasil), vaselina sólida, pó de gesso comum e
pó de alginato Jeltrate® (Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil),
nas proporções 58,3%, 7,5%, 11,5%, 10,2%, 12,5%, respectivamente (Pocztaruk et
al., 2008) (Figura 4.8). Após os primeiros testes, as próteses utilizadas foram
recolhidas pelo operador e as segundas próteses foram instaladas com dentes
Biotone®. Outros testes foram realizados quinze dias após novas consultas de
controles posteriores, porém desta vez, baseadas também nas primeiras próteses,
favorecendo a adaptação dos pacientes às novas próteses.
Os testes de eficiência mastigatória foram realizados por meio da mastigação
de 12 cilindros de Optocal – versão brasileira, quantidade esta que representa um
volume de 3cm3. Estes cilindros tiveram seu formato padronizado através da
utilização de uma encapsuladora de número zero (Ideal Equipamentos para
Laboratório, Arujá, SP, Brasil) (Figura 4.9). Os indivíduos mastigaram o material teste
por 35 ciclos acompanhados pelo operador (Goiato et al., 2010), evitando a ingestão
dos fragmentos, os quais foram dispensados em um recipiente descartável (Figura
4.10). Foram realizados dois enxágues da boca com 30 ml de água e o material
resultante do enxague foi coletado e dispensado em outro recipiente. Os fragmentos
resultantes destes enxágües foram filtrados em filtro de papel. Todo o material
coletado foi então levado à estufa sob em recipiente de aço inoxidável sob
temperatura de 80 ºC por uma hora (Pocztaruk et al., 2008).
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Figura 4.5 - Dentes artificiais Premium® posteriores

Figura 4.6 - Dentes artificiais Biotone® posteriores
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Figura 4.7 - Prótese total maxilo-mandibular

A 10,2%

B 12,5%

D 11,5%

C 58,3%

E 7,5%

Figura 4.8 – Materiais utilizados na confecção do Optocal e suas proporções em peso. A) gesso, B)
alginato, C) silicone de condensação, D) vaselina, E) pasta de dente
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Figura 4.9 – Encapsuladora zero. Optocal em amarelo

Figura 4.10 - Aspecto do material teste após mastigação peneiragem e secagem
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Para a análise, o material coletado e seco em estufa foi dispensado dentro de
um conjunto decrescente de peneiras granulométricas certificadas (Bertel Indústria
Metalúrgica Ltda, São Paulo, SP, Brasil), com aberturas de: 5,6; 4,0; 2,8; 2,0; 1,4;
1,0; 0,71 e 0,5mm e diâmetro de 5 polegadas (Slagter et al., 1993) (Figuras 4.11 e
4.12). O conjunto foi colocado sobre um aparelho vibratório por dois minutos para
que ocorresse a peneiragem dos fragmentos de Optocal – versão brasileira - através
da passagem pelas aberturas. Em seguida, o material contido em cada peneira foi
recolhido em recipiente padronizado e pesado em uma balança de precisão (Sauter
Kg Ebingen, Alemanha).

5,6

1,4

4,0

2,8

2,0

1,0

0,71

0,50

Figura 4.11 – Peneiras granulométricas certificadas (abertura em mm)
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Figura 4.12 – Peneiras granulométricas certificadas empilhadas. Ordem decrescente de abertura
(mm)

Os dados em gramas foram tabulados e a porcentagem acumulada em cada
peneira foi calculada e transferida para o gráfico de Rosin-Rammler (Figura 4.13).
No gráfico, determinou-se o D75 de cada um dos indivíduos, que representa a
abertura de uma peneira teórica, pela qual 75% das partículas passa em peso. O
método estatístico escolhido para a análise dos resultados foi o teste t de student
(p<0,05).
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Figura 4.13 - Papel Rosin-Rammler
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5 RESULTADOS

Dos vinte sujeitos envolvidos neste estudo, 2 indivíduos (10%) eram do
gênero masculino. A média de idade foi de 66,5±7,4 anos. Após a confecção das
próteses totais maxilo-mandibulares, quatro indivíduos optaram por não colaborar
com a pesquisa, diminuindo o total para dezesseis indivíduos. A tabela 5.1 ilustra as
características destes pacientes que concluíram o estudo.
Tabela 5.1 - Características dos pacientes que finalizaram sua participação no estudo

Característica
n

16

Média de idade e desvio padrão

66±6,46

Gênero Feminino

15

Gênero Mascuino

1

Nos dois momentos do presente trabalho, após a mastigação, secagem e
peneiragem de cada material-teste, calculou-se a porcentagem acumulada em cada
peneira em ordem decrescente de tamanho de abertura das mesmas. Os apêndices
B e C contêm estas porcentagens acumuladas do material retido para cada tipo de
dente.
A partir da plotagem dos pontos no papel de Rosin-Rammler (apêndices D a
T), determinou-se um Dx ideal, ou seja, a abertura de uma peneira teórica ideal, pela
qual as partículas passam em peso, para análise dos dados: D75 (Quadro 5.1).
Alguns sujeitos (B, C, J, L, M, O; apêndices E, F, G, H, P e R respectivamente) foram
excluídos da análise de resultados por não apresentarem D75, reduzindo o número
de indivíduos para 10.
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SUJEITO

E

F

H

I

Q

A

D

G

N

P

BIOTONE

4,8

3,2

3,8

4,8

5

3,4

3,5

3,2

4,6

2

HERAEUS 3,6

3,8

4,2

5,2

5

3,4

4

4,4

4,7

2,7

Quadro 5.1 - D75 de casa sujeito, independente do momento do teste (com dente BIOTONE ou
HERAEUS)

Na tabela 5.2 observa-se que não houve diferença estatisticamente
significante entre os dois tipos de dentes na cominuição do material teste (p<0,05).
Tabela 5.2 - Média, desvio padrão e média corrigida da eficiência mastigatória dos sujeitos com
BIOTONE e HERAEUS, para o teste t de student (p<0,05)

Dente
Artificial

n

Média

Desvio Padrão

Média Corrigida

Biotone

10

3,83

0,95

4,51/3,14

Heraeus

10

4,1

0,76

4,64/3,55
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6 DISCUSSÃO

Uma dentição natural completa proporciona perfomance e eficiência
mastigatórias máximas. Com a perda progressiva dos dentes, estas características
são diminuídas até o menor nível, quando o indivíduo encontra-se totalmente
edêntulo. As reabilitações por próteses totais são necessárias para o
restabelecimento da estética, fonética e função mastigatória porém, devolvem uma
eficiência mastigatória de 1/4 até 1/7 daquela obtida de indivíduos totalmente
dentados (Fontijn-Tekamp et al., 2000; Muller et al., 2008; Nokubi et al., 2010). Em
busca da máxima eficiência, diferentes tipos de dentes artificiais quanto a anatomia
foram desenvolvidos. Na literatura, já existem trabalhos que compararam, em
usuários de próteses totais, dentes com cúspides e sem cúspides quanto a eficiência
mastigatória, demonstrando que dentes artificiais que apresentam cúspides,
dispostos no arco respeitando o esquema da oclusão bilateral balanceada ou da
oclusão lingualizada, são mais eficientes na cominuição dos alimentos testados do
que os dentes artificiais sem cúspides (Sutton; McCord, 2007; Sutton et al., 2007;
Mendonca et al., 2009). Todavia, não existe ainda nenhuma comparação direta entre
dois tipos diferentes de dentes anatômicos e há pouca evidência científica sobre
qual a forma oclusal mais adequada para próteses totais bimaxilares tradicionais
(Sutton; McCord, 2007). Os dentes anatômicos utilizados nas próteses totais
convencionais apresentam uma variedade de inclinações e alturas de cúspides.
Existem no mercado dentes com inclinações que variam de 10º até 40º. Os mais
utilizados são os dentes de 20º ou 22º e os de 33º (Hickey, 1980). Entretanto, não
existe um padrão referente a altura das cúspides. Baseado no que há descrito na
literatura, espera-se que os dentes com maior altura de cúspides, teoricamente,
sejam mais eficientes na mastigação, devido às cúspides mais pronunciadas,
contudo não foi obtida neste trabalho diferença estatisticamente significante na
comparação da eficiência mastigatória entre os dois tipos de dentes analisados para
um intervalo de confiança de 95%.
As reabilitações por próteses totais convencionais, tem como padrão 3
esquemas oclusais: a oclusão bilateral balanceada, mais difundida; a oclusão
lingualizada, indicada para rebordos extremamente reabsorvidos e a oclusão
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monoplana (Hickey, 1980; Tamaki, 1983). A oclusão bilateral balanceada é
amplamente utilizada devido a manutenção da estabilidade das próteses totais em
movimentos de protrusão e lateralidade da mandíbula, resultante dos contatos
dentários bilaterais que permitem a não desoclusão do lado de balanceio e a menor
incidência de forças horizontais sobre os dentes, evitando assim a desadaptação da
base da prótese do rebordo ósseo remanescente (Tamaki, 1983). A oclusão
monoplana foi desenvolvida para pacientes com rebordos com alto grau de
reabsorção óssea, pois devido a limitação em altura e espessura destes rebordos, a
incidência de forças horizontais sobre os dentes leva a uma desadaptação da base
da prótese. Desta forma, dentes sem cúspides eliminam em grande parte a
incidência destas forças. Entretanto, os dentes funcionais, por guardarem pouca
semelhança aos dentes naturais, possuem uma limitação estética importante e uma
diminuição significativa da eficiência mastigatória por não apresentarem cúspides. A
oclusão lingualizada é caracterizada pela utilização de dentes anatômicos no arco
superior modificados por possuírem contatos somente na porção palatina da face
oclusal e por dentes funcionais no arco inferior. A presença de cúspides nos dentes
superiores permite uma melhor estética e eficiência e perfomance mastigatórias,
além de aumentar a componente de força vertical e trazer desta forma uma melhor
estabilidade quando comparada a oclusão monoplana. Os dentes inferiores
funcionais, por não apresentarem cúspides, diminuem a incidência de forças
horizontais mesmo com a presença de cúspides nos dentes superiores, pois não há
uma intercuspidação (Tarazi; Ticotsky-Zadok, 2007). Porém, de acordo com os
valores da sociedade atual, onde cada vez mais as exigências estéticas são
maiores, os dentes funcionais possuem pouca aceitação pelos pacientes.
Dentro dessa realidade, os dentes que apresentam uma anatomia oclusal
com cúspides baixas são amplamente utilizados por permitirem uma facilidade na
hora de se obter o balanceio e uma eficiência mastigatória satisfatória. A disposicão
e o alinhamento dos dentes no sentido ântero-posterior e latero-lateral e a anatomia
das faces oclusais no que se refere a inclinação e altura das cúspides, fossas,
fóssulas e vertentes estão diretamente relacionadas a anatomia das fossas
mandibulares (Ash, 1995). Os desdentados não devem desocluir os dentes em
movimentos excursivos da mandíbula. Para tanto, os dentes artificiais são dispostos
em curva antero-posteiror e latero-lateral que buscam compensar a inclinação
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natural do teto e das paredes da fossa mandibular. Portanto, durante a etapa
laboratorial da montagem dos dentes artificiais, a menor altura das cúspides facilita a
articulação dos dentes de acordo com a curva de compensação, para a obtenção da
oclusão bilateral balanceada.
Os dentes com cúspides mais altas, apresentam um diferencial estético, pois
possuem uma superfície oclusal mais próxima a de dentes naturais, porém dificultam
a obtenção do balanceio nos movimentos excursivos da mandíbula, tornando-os
contra indicados em protéses totais convencionais quando o paciente é portador de
rebordos reabsorvidos, devido a maior incidência de forças horizontais que podem
levar a desadaptação das bases das próteses em relação aos rebordos ósseos e ao
traumatismo da mucosa de suporte (Sutton; McCord, 2007).
A indústria odontológica voltou a investir no mercado de dentes artificiais com
o advento dos implantes dentários que possibilitaram a reabilitação de pacientes
edentados totais com rebordos reabsorvidos de maneira eficiente no que diz respeito
a mastigação e retenção das próteses (Fontijn-Tekamp et al., 2000; Fontijn-Tekamp
et al., 2004a; Mendonça et al., 2009). Este fato pode ser elucidado observando-se o
comportamento biomecânico dos dois tipos de próteses: enquanto a convencional é
apoiada sobre mucosa resiliente, as próteses sobre implantes são implantorretidas e
mucosossuportadas ou implantorretidas e implantossuportadas. Como a
transmissão das forças mastigatórias sobre os dentes artificiais nas próteses
implantorretidas é superior, somado ao fato de que os pacientes melhoram sua
dieta, é esperado que a resina dos dentes sofra um desgaste acelerado. Assim,
foram lançados nos últimos anos, dentes de resina produzidos a partir de MPM
(matriz polimérica múltipla), que é um material de ligações altamente cruzadas
(highly cross-linked), que permite suportar fortes cargas e ter uma abrasão
adequada à função, com uma anatomia oclusal estética, porém, com custo até dez
vezes maior que o de dentes convencionais.
As próteses totais bimaxilares sobre implantes, têm a montagem dos dentes
baseadas na oclusão de pacientes dentados. Isso significa, que o esquema oclusal
utilizado nestes tipos de próteses, possui guia anterior com desoclusão dos
posteriores em protrusão e desoclusão do lado de balanceio em lateralidade o que
caracteriza o esquema oclusal chamado de mutuamente protegido. Desta maneira,
os dentes com cúspides mais altas são amplamente utilizados nestes tipos de
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reabilitações por permitirem a obtenção deste tipo de oclusão (Khamis et al., 1998),
o que não se aplica para próteses totais convencionais onde a utilização desses
dentes pode representar um obstáculo por aumentar o tempo dispendido na sua
confecção e exigir conhecimento teórico e técnico do profissional durante a
montagem dos dentes e ajuste oclusal.
A reabilitação com implantes nem sempre é possível, assim na busca da
máxima qualidade da reabilitação prótética por próteses convencionais,
teoricamente, o uso de dentes com uma altura de cúspide maior, permitiriam uma
melhor cominuição do bolo alimentar pelos pacientes e mecanicamente, cúspides
maiores significam áreas de contatos menores com maior poder de penetração e
capacidade de clivagem do bolo alimentar (Okeson, 2008).
Para análise desse fato, no presente estudo, dentre os métodos de avaliação
de performance mastigatória, os subjetivos foram descartados, pois segundo Slagter
et al. (1992a), a avaliação dos sujeitos sobre sua mastigação é conflitante com
resultados de testes de performance mastigatória. Além disso, havia dúvida em
relação à percepção dos sujeitos de avaliar o quanto a troca dos tipos de dentes
influenciariam em sua eficiência mastigatória. No presente estudo, optou-se pelo
método de peneiras fracionadas, o qual, segundo Slagter et al. (1992a), possibilita a
verificação do grau de fragmentação do material teste para cada peneira
detalhadamente.
O Optocal foi escolhido como material teste para avaliação da cominuição.
Esta escolha se deve ao fato do Optocal ser um material reprodutível e padronizável,
que são fatores de difícil obtenção em alimentos naturais e com propriedades
mecânicas similares a estes, diferentemente do silicone de condensação puro, cuja
elasticidade e resistência à fratura apresentam valores mais altos que os alimentos
naturais (Slagter et al., 1993). Em estudos recentes, o Optocal tem sido bastante
utilizado em testes de performance mastigatória (Fontijn-Tekamp et al., 2000;
Fontijn-Tekamp et al., 2004a; Pocztaruk et al., 2008; Mendonca et al., 2009; Goiato
et al., 2010) e o desenvolvimento de uma variação brasileira (Pocztaruk et al., 2008)
permite a validação e padronização dos estudos no país. Em indivíduos com
habilidade mastigatória comprometida, como os usuários de próteses totais da
presente pesquisa, são obtidas partículas maiores de 2mm. No método da
peneiragem, quanto menor a quantidade do material retido nas peneiras de maior
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diâmetro, maior a quebra do material e por consequência a eficiência mastigatória.
Dos indivíduos analisados, apenas três apresentaram D50, isto é uma peneira ideal
em que 50% do material teste ficou retido. Isto mostra o quanto a mastigação de
edêntulos é deficiente, pois significa que a maior parte dos fragmentos cominuídos
concentrou-se nas peneiras de abertura maior. A determinação de um Dx que
abrangesse todos os sujeitos poderia levar a um resultado equivocado, por isso
optou-se por um valor intermediário mais representativo, o D75, uma peneira ideal
em que 75% do material teste estaria retida, mesmo com a exclusão de alguns
sujeitos.
	


Desta maneira, a análise dos resultados foi realizada padronizando-se o D75.

Os dados de seis indivíduos, não foram analisados devido a impossibilidade de se
determinar no estudo granulométrico uma peneira capaz de reter 75% do material
teste. Nestes casos, ainda na primeira peneira, mais de 75% do material teste ficou
retida, demonstrando o quão grandes eram as partículas obtidas mesmo após os 35
ciclos mastigatórios.
Entretanto, apesar da tendência mostrada pelos resultados de uma eficiência
superior dos dentes Biotone® em relação aos dentes Premium®, de acordo com a
análise estatística realizada, como pôde ser observado na seção Resultados, não foi
possível observar diferença estatisticamente significante quanto à eficiência
mastigatória entre os dois tipos de dentes dentro do intervalo de confiança estudado.
O indivíduo P, demostrou uma eficiência superior quando comparado aos outros
indivíduos do presente trabalho, para ambos os tipos de dentes, fato esse,
provavelmente, relacionado ao rebordo remanescente favorável em altura e
espessura. Da mesma maneira, os indivíduos que não obtiveram material teste
retidos na peneira ideal D75, possuíam rebordos reabsorvidos. Pode-se, portanto,
observar uma provável relação entre a condição do rebordo ósseo e a eficiência
mastigatória como descrito por Fontijn-Tekamp et al. (2000).
Os dados obtidos em ensaios clínicos sofrem interferências de variáveis que
podem levar a questionamentos referentes a precisão das informações. Contudo,
em trabalhos relacionados a função mastigatória, as variávies fisiológicas como
salivação, resiliência de mucosa e adaptação neuromuscular não devem ser
desprezadas.
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Dentro do intervalo de confiança do presente estudo, a não verificação de
diferença estatisticamente relevante entre os dois tipos de dentes artificiais, pode ser
justificada pela biomecânica das próteses totais sobre os rebordos remanescentes,
caracterizada pela distribuição das cargas mastigatórias sobre toda a superfície
resiliente da mucosa de revestimento, diferentemente de dentes naturais onde essa
carga incide sobre raízes e ligamentos periodontais individuais para cada elemento
dentário. No modelo de distribuição de cargas em próteses totais, a presença de
uma cúspide mais alta e com maior poder de penetração não foi determinante para a
cominuição apresentada pelos sujeitos. Os dentes com menor altura de cúspides
mostraram-se tão eficientes quanto os de maior altura, entretanto, com pontos
positivos nos quesitos facilidade de montagem dos dentes, facilidade de obtenção
da oclusão bilateral balanceada por apresentarem menor quantidade de
interferências em movimentos excursivos da mandíbula e consequentemente serem
de mais fácil adaptação para os usuários, contemplando o quesito comodidade,
importante no sucesso do tratamento reabilitador.
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7 CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados, pode-se concluir que não houve diferença
na eficiência mastigatória de indivíduos portadores de próteses totais maxilomandibulares, comparando-se dois tipos de dentes artificiais quanto a anatomia
oclusal com diferentes alturas de cúspides dentro do intervalo de confiança
estudado.
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Apêndice B - Porcentagens acumuladas do material retido nas peneiras para os dentes Heraeus®
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Apêndice C - Porcentagens acumuladas do material retido nas peneiras para os dentes Biotone®
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Apêndice D - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo A
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Apêndice E - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo B
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Apêndice F - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo C

63
Apêndice G - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo D

64
Apêndice H - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo E

65
Apêndice I - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo F
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Apêndice J - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo G
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Apêndice L - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo H
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Apêndice M - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo I

69
Apêndice N - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo J
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Apêndice O - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo L
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Apêndice P - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo M
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Apêndice Q - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo N
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Apêndice R - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo O
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Apêndice S - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo P
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Apêndice T - Gráfico de Rosin-Rammler indivíduo Q
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Anexo A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo

