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Klaus Ohlendorf sabe o que os futuros mestres precisam de saber. 
Na sua nova série de artigos, ele transmite os seus conhecimentos 
sobre dentaduras completas da Parte II do exame de mes-trado em 
tecnologia dentária. Apresenta também os métodos orientados para o 
sistema relevantes para a Parte I do exame.

Qualidade no exame
principal: prótese dentária 
completa, parte 1

Klaus Ohlendorf 
Email: klausohlendorf@gmx.de

O tratamento do paciente 
edêntulo é uma das áreas mais 
difíceis em prótese. Neste caso, 
as pró-teses de alta qualida-
de são fabricadas num espaço 
vazio, ou seja, sem dentes re-
siduais para for-necer orien-
tação. O sucesso completo da 
prótese é caracterizado princi-
palmente pelos princípios me-
cânicos da estática e da biome-
cânica. É importante alcançar 
um equilíbrio entre a estática 
e o dinamismo. A nova ge-

ração de pacientes espera, com 
razão, cuidados ideais, fabrica-
dos com pro-cessos e materiais 
modernos. A prótese dentária 
completa deve restaurar espe-
cialmente a função mastigató-
ria com uma fonética perfeita 
e uma estética óptima. Como 
é bem sabido, a ausência total 
de dentes pode afectar grande-
mente a qualidade de vida. Os 
contactos sociais são evitados, 
mesmo a articulação de alegria 
ou tristeza, bem como o trata-

mento de agressões e stress é 
signi-ficativamente restringido 
no caso de perda total de den-
tes.
De acordo com o anuário esta-
tístico da Associação Nacional 
de Dentistas de Seguros de 
Saúde Estatutários, em 2015 
foram feitas 468.300 próteses 
completas para pacientes de 
seguros de saú-de estatutários 
na Alemanha. De acordo com o 
Quinto Estudo Alemão de Saú-
de Oral, realizado entre Outu-
bro de 2013 e Junho de 2014, 
uma em cada oito pessoas na 
faixa etária dos 65-74 anos não 
tem dentes; em 1997 ainda era 
uma em cada quatro.

A nova geração de 
pacientes espera uma 
restauração óptima, 

fabricada com processos e 
mate-riais modernos.

Técnica

Fig. 1: Construção em 
barra metálica com 

suporte de implantes, 
fabricada com CAD/

CAM e testa-da.
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A dentadura completa desen-
volveu-se significativamente 
graças às técnicas modernas. 
Foram criadas soluções proté-
ticas interessantes com base 
na produção de CAD/CAM, es-
pecialmente no campo das pró-
teses suportadas por implantes 
(Fig. 1). No entanto, na era dos 
implantes, o in-teresse pela 
prótese completa “pura” dimi-
nuiu um pouco, o que pode le-
var à perda de conhecimen-tos 
e competências importantes.
Deve-se notar que quase to-
dos os critérios para próteses 
completas, tais como a deter-
minação da distância vertical 
entre os maxilares, a escol-
ha do conceito oclusal com a 
configuração sistemática dos 
dentes de substituição, a de-
terminação da posição e in-
clinação do plano oclusal e a 
remonta-gem são também re-
quisitos essenciais para próte-
ses completas suportadas por 
implantes. Graças aos avanços 
na dentisteria de implantes, os 
implantes podem agora ser uti-
lizados para estabilizar a pró-
tese em muitos casos (Fig. 2).

Quase todos os critérios 
para próteses completas 

são idênticos para 
próteses completas 

suporta-das por 
implantes e são um pré-

requisito absoluto para o 
sucesso a longo prazo.

A utilização de técnicas mo-
dernas falha frequentemente 
por razões económicas, as con-
dições anatómicas dos maxila-
res ou o estado geral* do pa-
ciente.
Portanto, para muitos pacien-
tes, uma prótese completa 
suportada pela membrana 
mucosa perma-nece um tra-
tamento adequado para res-
taurar e manter as funções e 
estruturas orais. Uma prótese 
completa bem sucedida requer 
um historial médico completo 
e um exame. A análise funcio-

nal e o tratamento de terapia 
funcional introdutória são 
necessários não só para a dis-
função craniomandi-bular em 
relação às unidades mastigató-
rias que ainda estão presentes, 
mas também para solu-ções 
protéticas totais.
Os pacientes estão cada vez 
mais velhos e, apesar de uma 
melhor profilaxia dentária e de 
um for-te empenho na preser-
vação a longo prazo dos dentes, 
a perda de dentes permanece 
quase a mesma, mesmo que a 
perda ocorra apenas na velhi-
ce. Espera-se uma procura ain-
da maior de prótese dentária 
no futuro. A restauração com 
dentaduras completas está a 
tornar-se cada vez mais difícil. 
A idade mais avançada do pa-
ciente resulta frequentemente 
numa reduzida adaptabili-da-
de. As reabsorções avançadas 
dos processos alveolares, es-
pecialmente na mandíbula, 
tornam a fabricação de denta-
duras completas muito mais 
exigente.

O sucesso da prótese 
dentária completa é uma 
das tarefas mais difíceis 
na odontologia e na tec-
nologia dentária. Neste 
caso, as próteses de alta 

qualidade devem ser 
fabricadas num espaço 

va-zio, ou seja, sem 
dentes residuais para 

proporcionar orientação.

Um pré-requisito para o su-
cesso de medidas protéticas 
completas é, em particular, a 
determinação dos desejos do 
paciente, aconselhamento e 
apoio também por parte do 
técnico dentário ** (Fig. 3). 
Os modelos de gesso não têm 
nervos e são mudos. A estabi-
lidade mastigatória não pode 
ser veri-ficada de forma fiável 
no articulador apenas porque 
as superfícies dos modelos são 
rígidas. É dife-rente na boca 
através da membrana mucosa, 
que cede sob pressão e volta 
assim que a pressão é liberta-
da. A posição estável da próte-

Fig. 2. Restauração de implantes com ligação de barra de suporte 
para retenção móvel (rotação em torno de um eixo transversal) de 
uma dentadura completa removível. Os aspectos muito positivos da 
construção de uma barra em termos de estabilização, dinâmica, apoio 
e retenção são compensa-dos pelo aumento das exigências do paciente 
em termos de higiene em casa.

* Contra-indicação absoluta para implantação (Hwang et al., 2006):
• substituição recente da válvula cardíaca 
• desordem fisiológica da coagulação do sangue
• evento cerebrovascular recente (por exemplo, acidente vascular cerebral)
• imunossupressão (supressão do próprio sistema de defesa do corpo)
• Infecções com flúor
• Grave disfunção hepática
• abuso de substâncias
• tabaco
• doença psiquiátrica 
• terapia com bisfosfonatos intravenosos (medicamentos para osteoporose)
• desenvolvimento activo de tumores

** Informação e desejos do paciente ao técnico dentário sobre a nova prótese:
• O que é que o doente não gosta no substituto existente, o que é que ele/ela 
quer do novo?
• Devem ser obtidas as seguintes informações: Estética = forma do dente, cor 
do dente, coto de dente, desenvolvimento, suporte de tecido mole,
Formação do som = teste de fala: por exemplo, palavras “S” ou “X”.
Desempenho de mastigação = que alimentos é que o paciente já não pode 
comer?
Higiene = capacidade de ser higiénico
Fixação da prótese = ao falar e especialmente ao morder com os dentes ante-
riores, sensação tác-til = desobstrução da língua, superfície lisa da prótese ou 
com pregas palatinas, etc.
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se ao comer e moer alimentos 
não pode ser simulada em la-
boratório.
Em última análise, o potencial 
do técnico dentário, tal como 
a agilidade mental e o pensa-
mento ana-lítico, será decisivo 
para a adaptação dos dentes, 
uma vez que não existe uma 
receita pronta para cada caso 
de paciente. A este respeito, 
o conhecimento, a experiên-
cia e o trabalho intelectual 
inde-pendente são a solução 
ideal para dentaduras comple-
tas em pleno funcionamento.

Medidas implantológicas 
no âmbito de dentaduras 
completas
No caso de medidas implanto-
lógicas para pacientes idosos, o 
principal objectivo é restaurar 
a mel-hor qualidade de vida 
possível. Não só as opções im-
plantológicas e aumentativas 
(= estrutura ós-sea) devem 
ser utilizadas para tomar uma 
decisão terapêutica, mas os 
pacientes geriátricos tam-bém 
devem considerar a esperança 
de vida. Deve ser prestada sufi-
ciente atenção à idade e re-sis-
tência do paciente durante 
uma intervenção cirúrgica. Os 
mais velhos precisam de con-
ceitos individuais e por vezes 
muito especiais para mante-
rem a sua saúde oral. No maxi-
lar desdentado, os implantes 
para ancorar dentaduras totais 
podem ser utilizados de forma 
diferente, dependendo do seu 
número e distribuição. As res-
taurações de implantes fixos 

podem ser implementadas com 
relações verticais e horizontais 
favoráveis na mandíbula. No 
que diz respeito às possibilida-
des estéticas e à acessibilida-
de das medidas de higiene, as 
restaurações removíveis sob a 
forma de sobredentaduras são 
uma estratégia de tratamento 
sensata para muitos pacientes. 
Neste contex-to, contudo, não 
se deve esquecer que as medi-
das implanto-protéticas estão 
entre as formas mais caras de 
terapia em odontologia. As dis-
crepâncias entre os maxilares, 
tais como mordidas cruza-das 
ou casos extremos de Classe II/
III Angle, podem levar a com-
plicações significativas e riscos 
biomecânicos na fase protéti-
ca. Não só a relação posicional 
entre as mandíbulas, mas tam-
bém a morfologia das mandí-
bulas desdentadas individuais 
(fornecimento ósseo limitado) 
desempenha um papel impor-
tante na decisão de tratamento 
subsequente (Fig. 4). Os pa-
cientes devem ser informa-dos 
sobre os custos de seguimento 
e os intervalos de acompanha-
mento (tais como os custos de 
limpeza profissional contínua 
dos dentes para assegurar a 
funcionalidade da prótese den-
tária inte-grada a longo prazo).

Dentaduras completas 
fabricadas utilizando o 
processo CAD/CAM
As dentaduras completas são 
cada vez mais fabricadas com 
a ajuda de sistemas de fabrico 
assis-tidos por computador. 

Este desenvolvimento torna o 
factor tempo cada vez mais im-
portante no trabalho diário no 
laboratório dentário. As técni-
cas comprovadas podem então 
ser utilizadas com menos fre-
quência devido ao aumento do 
tempo e dos custos envolvidos.
A digitalização está bem 
avançada no diagnóstico, no 
planeamento do tratamento e 
na fabricação de próteses fixas. 
Contudo, os sistemas CAD/
CAM ainda não podem simu-
lar características espe-ciais 
tais como impressões funcio-
nais de membranas mucosas 
ou determinações complexas 
da relação maxilar em pacien-
tes desdentados. A produção 
convencional de próteses com-
pletas re-movíveis tem sido 
operada de forma fiável e com 
sucesso durante muitas déca-
das. No entanto, as etapas de 
trabalho por vezes parecem 
pesadas e demoradas.
Uma vez que este grupo de 
pacientes económica e medi-
camente desfavorecidos será 
cada vez mais afectado pela 
falta de dentes no futuro, é im-
portante desenvolver procedi-
mentos e cadeias de processos 
inovadores; o foco é em proce-
dimentos rentáveis que sejam 
menos stressantes para o pa-
ciente e que possam ser im-
plementados num mínimo de 
sessões clínicas. As vantagens 
das próteses fabricadas digital-
mente incluem a reprodutibili-
dade simples e uma “cópia de 
segurança” digital permanen-
te para outras indicações, por 

Fig. 3. foto final de uma restauração 
protética completa bem sucedida na 
mandíbula inferior e supe-rior. Um paciente 
satisfeito é a recompensa para o dentista 
e o técnico dentário por terem domina-do 
juntos uma restauração protética difícil. 
Com conhecimento e habilidade, podem ser 
alcançados resultados funcionais e estéticos 
que tenham a qualidade certa característica 
dos cuidados a longo prazo (feitos pelo 
técnico dentário Kurt Fiedler).
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exemplo, quando se pretende 
fabricar moldes cirúr-gicos ou 
radiográficos ou próteses du-
plicadas.
Ainda não está conclusivamen-
te claro se os novos procedi-
mentos que estão integrados 
no fluxo de trabalho digital 
serão benéficos para a odonto-
logia protética e quão práticos 
e económicos estes procedi-
mentos são.

Processos de fabrico 
digital
Graças à digitalização de im-
pressões, as etapas de trabalho 
convencionais podem ser com-
bina-das com processos digi-
tais. Existem diferentes des-
envolvimentos no campo do 
fabrico de próte-ses completas 
assistido por computador. Ba-
sicamente, pode ser feita uma 
distinção entre os pro-cessos 
de fabrico aditivo e subtractivo, 
podendo estes últimos ser divi-
didos em processos semi-digi-
tais e totalmente digitais. Com 
o processo totalmente digital, 
podem ser produzidas estrutu-
ras de uma e duas partes. Ini-
cialmente, o fluxo de trabalho 
digital é normalmente precedi-
do por im-pressões convencio-
nais e pelo registo da relação 
mandibular. As impressões ou 
os modelos de gesso obtidos 
a partir delas e o registo de 
relações são digitalizados com 
um scanner e, assim, disponibi-
lizados para o fluxo de trabal-
ho digital. Alternativamente, 
os modelos digitais do pacien-
te também podem ser obtidos 
directamente no paciente com 
um scanner intraoral, mas sem 
im-pressões funcionais das 
membranas mucosas.

Fabrico de aditivos
A produção aditiva de próte-
ses completas é realizada com 
a impressora 3D depois de ter 
sido criado um registo digital 
de dados da prótese em for-
mato STL com suporte CAD. 
A prótese é então construída 
directamente através da apli-
cação do material base protéti-
co em camadas (prototi-pagem 

rápida).
A impressão em 3D poderia ser 
uma ferramenta útil para den-
taduras completas. A Formlabs 
apre-sentou uma combinação 
coordenada de material para 
dentaduras completas a partir 
da impressora 3D durante o 
IDS 2019. Os plásticos impres-
sos para uso permanente na 
boca devem ser exami-nados 
de forma crítica do ponto de 
vista químico. Uma coisa é cla-
ra: a tecnologia de impressão 
3D tem um grande potencial. 

Uma grande vantagem de to-
dos os processos aditivos é que 
os objectos tridimensionais 
podem ser construídos e im-
plementados no computador 
numa variedade quase ilimita-
da de formas e complexidade.

Método Subtractivo
Isto envolve a remoção de ma-
terial de uma peça em bruto de 
acrílico por fresagem contro-
lada por computador até que o 
produto final desejado perma-
neça. Na produção semi-digital 

Fig. 4. com o sistema MultiPlus (Bego), os pacientes desdentados com 
disponibilidade óssea limi-tada para a colocação de implantes podem ser 

poupados ao aumento numa data posterior. Os postos MultiPlus estão 
disponíveis até 30° e alturas gengivais diferentes.
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da dentadura completa, é pri-
meiro construída sobre mode-
los digitalizados de pacientes 
no computador. O con-junto de 
dados é depois maquinado a 
partir de um disco de cera para 
que uma “prova de cera normal” 
possa ser realizada no paciente. 
Posteriormente, a “dentadura 
de cera” é convertida em acrí-
lico da forma convencional. 
O tempo exigido pelo técnico 
dentário é menor. As vantagens 
de uma prótese acrílica fresada 
não se aplicam devido ao mé-
todo de transferência conven-
cional. Esta é a diferença para 
abordagens de fabricação total-
mente digital, no final das quais 
o processo de fabricação digi-
tal é a prótese plástica fresada 
CAD/CAM.
Enquanto nas construções to-
talmente digitais de uma uni-
dade, os espaços em branco já 
contêm os dentes protéticos er-
guidos e, portanto, as próteses 

completas são monolíticas, nas 
cons-truções de duas unidades 
os dentes protéticos devem ser 
ligados manualmente à base da 
denta-dura fresada. Dependen-
do do sistema, podem ser utili-
zados dentes protéticos pré-fa-
bricados ou dentes protéticos 
fresados (Figs 5 a 8). Se todos 
os requisitos para próteses ana-
lógicas completas forem cum-
pridos e forem adequadamente 
suplementados, substituídos ou 
mesmo melhorados no proces-
so digital, o caminho para o pro-
cesso de trabalho digital pode 
começar. Só nesta base se pode 
falar de uma dentadura “verda-
deira” digital completa.
Seria desejável incorporar pró-
teses completas produzidas 
digitalmente na teoria e na prá-
tica do programa de ensino nas 
escolas de mestrado e depois 
utilizar a experiência adquirida 
para a sua própria estratégia 
empresarial.

Apesar das tecnologias 
digitais e algoritmos 

inteligentes: os 
fundamentos protéticos 
comprovados no que diz 
respeito à estabilidade, 
função e estética que se 
acumularam ao longo 

de muitas déca-das 
continuam a existir.

Gradualmente, esta tecnolo-
gia estabelecer-se-á na práti-
ca e no laboratório, talvez não 
para todos, mas para muitos 
casos protéticos. Utilizadores 
e pacientes relatam resultados 
promissores e tem-po de trata-
mento mais curto. Os fabrican-
tes continuam a desenvolver 
processos CAD/CAM para den-
taduras completas e optimizar 
os processos. Mas apesar das 
tecnologias digitais e algorit-

Fig. 5. PMMADiscs são adequados 
para bases de dentadura em produção 

automatizada (Candu-lor).
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mos inteligentes, ainda se apli-
cam os seguintes: os princípios 
protéticos comprovados no 
que diz res-peito à estabilida-
de, função e estética que têm 
sido construídos ao longo de 
muitas décadas ainda se apli-
cam. Os dentistas e técnicos de 
prótese dentária devem estar 
abertos às novas tecnolo-gias, 
por um lado, e examiná-las cri-
ticamente, por outro.

Compensação
As próteses dentárias comple-
tas são frequentemente um 
sector mal pago no laborató-
rio dentário. Acima de tudo, 
a razão para isto é a remune-
ração demasiado baixa dos 
pacientes no sistema legal de 
seguro de saúde, de modo que 
o departamento de acrílico 
recebe geralmente subsídios 
cruza-dos dos outros departa-
mentos do laboratório, com o 
resultado de que o nível sala-
rial dos “técnicos de acrílico” 
se situa na faixa inferior. Como 
benefício monetário puro, há 
pouco espaço para desenhos 
individuais.
Uma vez que a disposição dos 
dentes anteriores no articu-
lador só pode ser avaliada 
de forma limi-tada, o técnico 
dentário deve estar presente 
durante a prova. No entanto, 
devido ao quadro legal de re-
muneração, o try-in torna-se 

um acto de equilíbrio da gestão 
empresarial.
A maior despesa de tempo para 
próteses individuais que estão 
longe de ser padrão, fabricadas 
de acordo com critérios de pro-
dução modernos, é obviamente 
mais cara em comparação com 
a pro-dução de acordo com as 
directrizes do seguro de saú-
de. Contudo, a fim de desfrutar 
de uma boa qualidade de vida 
até à velhice, este é um inves-
timento que vale a pena. Hoje 
em dia, muitos pa-cientes re-
conhecem que a prótese com-
pleta de fabrico barato pode 
ser a mais dispendiosa a longo 
prazo como um benefício de 
seguro de saúde. As próteses 
baratas podem levar a repeti-
dos pon-tos de pressão, corre-
cções, novos produtos e relí-
quias. Os pacientes com uma 
prótese total fun-cionalmente 
restrita adquirem regularmen-
te pó adesivo para uma melhor 
fixação na boca. Em vez disso, 
este dinheiro deveria ser in-
vestido numa nova dentadura 
completa, funcional e sem fal-
has.

Como regra geral, o 
departamento de acrílico 

recebe subsídios cruzados 
dos outros departamen-

tos no laboratório.

As companhias de seguros de 
saúde, dentistas e técnicos de 
prótese dentária devem admi-
tir que a relação entre o serviço 
e o reembolso obrigatório do 
seguro de saúde não é correcta 
para próte-ses completas.
O nível de formação em denta-
duras completas com as opções 
de fabrico actuais é inadequa-
do em muitas universidades. 
Esta é uma das razões pelas 
quais as taxas de caixa são 
baixas. O efeito negativo sobre 
o trabalho diário na prática e 
no laboratório significa que fal-
ta a motivação ne-cessária.
Contudo, também é verdade 
que o potencial económico das 
opções de fabrico de próteses 
com-pletas para pacientes com 
seguro privado não é muitas 
vezes explorado nem pelo mé-
dico nem pelo técnico dentário. 
Hoje, os “velhos e jovens de co-
ração” valorizam a dentadura 
individual, mas acima de tudo 
funcional, quando não têm den-
tes. Tendo em conta o aumento 
de dentaduras es-trangeiras, 
faz sentido concentrar-se mais 
em dentaduras completas. A 
proximidade do local deve ser 
utilizada mais do que anterior-
mente graças a conhecimentos 
sofisticados com bons consel-
hos e apoio ao paciente. Então 
a dentadura completa também 
pode custar alguma coisa. Nu-
merosos laboratórios reconhe-

Fig. 6 a 8. dentaduras completas fabricadas 
utilizando o processo CAD/CAM (Candulor). 

Uma das principais vantagens do processo 
digital é a produção industrial das 

peças em bruto da base da dentadura. 
A retracção da polimerização e as 

imprecisões de ajuste são coisa do passado. 
O pro-cesso de fabrico digital também 

significa que o conteúdo residual de 
monómeros é inferior. Além disso, o tempo 

total de processamento é reduzido com o 
procedimento digital e é fornecida uma 

reprodutibilidade eficiente (por exemplo, 
uma segunda prótese).
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ceram o potencial económico 
e já se estabeleceram com su-
cesso no nicho de mercado das 
“dentaduras completas”.
No final, as competências pro-
fissionais do dentista e do 
técnico dentário e a sua coo-
peração e es-forço interdisci-
plinares determinam o sucesso 
das medidas. A participação 
conjunta do médico e do téc-
nico dentário em cursos de 
formação avançada conduz, 
sem dúvida, a melhores con-
ceitos de tratamento. A fim de 
alcançar uma solução de alta 
qualidade, podem ser utiliza-
das ajudas que garantam uma 
produção mais económica e 
mais rápida de próteses com-
pletas.

A dentadura completa 
não tem de ter uma 

existência obscura na 
gama de ofertas na 

prática e no laboratório. 
O desejo dos pacientes 
de optimizar a função 
e a estética é grande 
e as exigências dos 

prestadores de serviços 
dentários são muito 

amplas.

Questões básicas antes 
do tratamento
O planeamento do tratamento 
pelo dentista deve responder 
às seguintes questões em par-
ticular:

• É necessária uma cirurgia 
pré-prostética? 

• Faz sentido uma nova 
produção ou correcção de 
dentaduras existentes? 

• É necessário e possível 
apoio adicional ao implan-
te? 

• Procedimento de trata-
mento

• Duração do tratamento 
• Orçamento

Objectivos da dentadura 
completa
O paciente deve ser capaz de en-
golir os alimentos sem restrições. 
Um bolo alimentar optima-mente 
moído é o primeiro passo impor-
tante no tracto digestivo.

• A dentadura completa 
deve apoiar positivamente 
a fonética.

• A forma e posição especí-
fica do dente, bem como o 
desenho gengival natural, 
devem ser visa-dos (Fig. 
9).

• Regresso à qualidade de 
vida oral original

• A dentadura completa 
deve ser integrada na fisio-
nomia do paciente.

• O desenho da prótese deve 
facilitar a aceitação do 

paciente e eliminar a sen-
sação de corpos estranhos.

• A dentadura deve ser hi-
giénica e fácil de cuidar.

• A auto-estima do pacien-
te deve ser reforçada com 
dentaduras.

Contra-indicações
Existe uma contra-indicação 
para uma dentadura comple-
ta feita de polimetacrilato de 
metilo em caso de intolerância 
rara e comprovada ao MMA 
(metacrilato de metilo) ou a ou-
tros componentes. Um teste de 
adesivo negativo (sinónimos: 
teste de adesivo, teste de gesso; 
teste de provocação) para de-
terminar que não há alergia de 
contacto não é suficiente por si 
só. Porque apenas a pre-sença 
de sintomas clínicos claros in-
dica uma alergia.

Parâmetros de trabalho 
que caracterizam as 
próteses de sucesso:

• Atitude positiva e vontade 
para a aceitação da próte-
se dentária por parte do 
paciente

• Colocação dos modelos de 
gesso no articulador da 
mesma forma que o pa-
ciente.

• Correcta determinação 
cêntrica e fixação

• perfeito posicionamento 
estático e dinâmico dos 
dentes

• Prótese estável 
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• contacto com as boche-
chas dos dentes posterio-
res

• restaurações precisas (são 
frequentemente neces-
sárias correcções finas na 
boca do doente)

Informação que o
dentista transmite ao
técnico dentário: 

• Apelido, nome próprio, 
data de nascimento 

• Descrição do estado geral 
de saúde

• situação do esqueleto 
maxilar

• informação sobre a cor 
dos dentes do paciente

• carácter dentário corres-
pondente

• comprimento do dente an-
terior (medido com papilí-
metro)

• comprimento do lábio 
(medido com papilóme-

tro)
• largura das narinas (medi-

da com Alameter)
• curso da linha de base na-

sal
• informação sobre fonética

Dentadura imediata, 
dentadura provisória, 
dentadura retardada, 
segunda dentadura
As próteses imediatas (= imedia-
tas) são incorporadas directa-
mente após a extracção ou ex-tra-
cção em fila dos dentes restantes 
e, portanto, também têm de ser 
feitas antes da extracção. São 
produzidos no modelo de gesso 
antes da extracção do dente, sen-
do os dentes a extrair apa-gados 
previamente no modelo. São en-
tão incorporados imediatamente 
após o procedimento cirúr-gico.
Uma vez sarada a ferida (apro-
ximadamente dois meses), 
uma prótese imediata pode ser 

Fig. 9: Para além da forma e posição dos dentes de substituição, a forma e a sombra 
das áreas gengivais suportam significativamente o aspecto natural. Nos idosos, uma 
ligeira perda de gengiva deve ser imitada. O tipo leptosoma tem sucos alveolares 
claramente pronunciados (saliências dos alvéolos), enquanto que o atleta tende a 
ter gengivas apertadas sem grão (fabricadas pelo técnico dentário alemão Bär, St. 
Augustin).

* A classe Angle é importante para 
dentaduras completas porque estas 
relações podem ser usadas para 
tirar conclusões sobre a posição dos 
dentes anteriores e a vista de perfil. 
O ortodontista Dr. Edward H. Angle 
(1855-1930) dividiu os desalinha-
mentos maxilares com dentes em 
três classes. A avaliação baseia-se na 
relação oclusal dos primeiros mo-
lares no maxilar superior e inferior. 
As cúspides vestibulares assumem a 
função das cúspides de batimento. 
• Classe I: mordedura neutra
• Classe II: mordedura distal
• Classe III: mordedura mesial

A mordida cruzada está incluída na 
classe de Angle III (mordida mesial). 
Em vez das cúspides pa-latinas do 
molar superior, as cúspides vestibula-
res ocluem na fossa central inferior.
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trans-formada numa prótese fi-
nal, fazendo-a com um desenho 
funcional de jante.
A dentadura imediata tem um 
efeito positivo na atrofia óssea. A 
integração directa assegura que 
o equilíbrio sensível entre as fi-
las de dentes e os músculos das 
bochechas, língua, lábios e cama 
bucal não se perca. Para além da 
sua função de placa de curativo 
para feridas de extracção, ser-ve 
também para a reabilitação es-
tética. Além disso, deve manter 
a relação vertical da mandíbula e 
a função da fala, bem como per-
mitir uma mastigação eficaz. A 
dentadura imediata oferece uma 
melhor adaptação do tecido da 
crista alveolar às diferentes car-
gas na boca e há menos atrofia 
das partes da crista alveolar do 
que nos casos sem dentadura 
imediata.
Se o paciente permanecer sem 
dentes durante algum tempo, 
pode-se observar que a língua 
é de-positada na área da crista 
distal do maxilar. Isto pode mais 
tarde ser reflectido como uma 
sensação de constrição na língua 
após a inserção da prótese.

A prótese imediata 
oferece uma melhor 

Adaptação do tecido 
do rebordo alveolar às 
diferentes car-gas na 

boca.

Por outro lado, o termo é uti-
lizado para delimitar a denta-
dura temporária, que também 
pode ser in-corporada direc-
tamente, mas tem geralmente 
uma utilização limitada devido 
ao seu tempo de utili-zação en-
tre a extracção e a conclusão da 
dentadura final. Com a denta-
dura provisória, o período até 
à conclusão de uma dentadura 
completa pode ser ultrapas-
sado, o que pode levar várias 
se-manas ou meses.
O termo dentadura retardada 
é uma dentadura completa que 
só é fabricada após as tomadas 
de extracção terem cicatrizado.
Para evitar a perda temporária 
de dentes, pode ser feita uma 
segunda dentadura, porque 
se uma dentadura for perdida, 
são necessárias várias sema-
nas para uma nova dentadura, 
que pode ser colmatada com 
uma segunda dentadura. No 
caso de uma reparação neces-
sária, por exemplo, uma denta-

dura partida, é também garan-
tido um fornecimento contínuo 
de uma dentadura.

Indicações para
dentaduras completas 
imediatas:

• recuperação da masti-
gação, fonética e estética 
após extracções.

• preservação da relação 
vertical do maxilar

• estabilização da oclusão 
• protecção da ferida cirúr-

gica
• compensação de carga 

através da adaptação ao 
tecido do rebordo alveolar

A segunda parte da série sobre 
dentaduras completas apare-
cerá na próxima edição.
 Nele, o autor discute a função 
mastigatória, fonética e esté-
tica dentária. Mostra também 
como os aspectos típicos da 
idade podem ser incorporados 
nos dentes pré-fabricados.
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