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O usO de placas Oclusais cOmO cOadjuvante dO tratamentO periOdOntal 

The USe Of OCClUSal SPlinTS aS an adjUnCTive in The PeRiOdOnTal TReaTmenT

resumO
Introdução: A literatura e a prática clínica odontológica têm proposto uma relação entre as forças oclusais 
e a destruição do periodonto de suporte.  Foi postulado que o fator traumatizante oclusal pode causar 
a lesão traumática periodontal – descrita como as alterações patológicas ou as mudanças adaptativas no 
periodonto em resposta a forças oclusais anormais – atuando como fator de co-destruição do periodonto 
de suporte, quando associado à doença periodontal inflamatória de origem bacteriana (periodontite). As 
placas de mordida oclusais têm sido muito utilizadas como auxiliar no tratamento dessas forças oclusais 
excessivas ou traumatizantes, em especial daquelas decorrentes do bruxismo.  As placas mais comumente 
usadas são as rígidas e as resilientes. Resultados e conclusão: Após uma revisão compreensiva da literatura, foi 
concluído que seus mecanismos de ação sobre o periodonto de suporte são controversos.  Várias hipóteses 
foram propostas para explicar seu verdadeiro valor terapêutico e, quando se fala em eficácia das placas, a 
conclusão ainda é pobre ou inconsistente.  Porém, os resultados de prova clínica emprestam suporte para 
a efetividade da placa, sendo esta indicada como um auxiliar do tratamento, protegendo o periodonto 
por meio de uma distribuição equilibrada de forças oclusais, mas não como terapia oclusal definitiva. Os 
resultados de várias pesquisas clínicas, ainda que insuficientes para uma conclusão definitiva, sugerem que 
as placas rígidas e de superfície oclusal plana levam a um resultado significativamente melhor, em compa-
ração às placas resilientes.  
descritOres: Placas oclusais – Bruxismo – Periodonto 

aBstract
Introduction: Historically in dentistry, researchers and clinicians have established a relationship between 
oclusal strength and the destruction of the periodontium. It has been assumed that occlusal traumatic 
factors, which causes the periodontal traumatic lesion – described as the pathological or adaptative changes 
in the periodontium due to abnormal oclusal strength – could act as a co-destructive factor of the perio-
dontium, when associated with the inflammatory periodontal disease caused by bacteria (periodontitis). 
Occlusal splints have been used as an adjunct on the treatment of the effects of the excessive and traumatic 
oclusal strength. The splints commonly used are either resilient or rigid. Results and conclusion: Through 
a comprehensive literature review, it was concluded that its action on the periodontium is controversial. 
Many possibilities were proposed to explain its true therapeutic value, and when its efficiency is taken into 
consideration, the conclusions are still poor and inconsistent.  However, the clinical results show an effi-
cacy of the splint as an adjunctive therapy, helping to protect the periodontium by evenly distributing the 
occlusal forces, but it is not as a definite treatment of occlusal disfunction. The results of several clinical 
researches, although not enough to draw a definite conclusion on the subject, do point out to the rigid, 
acrylic splints, as more effective in protecting the periodontium, than the resilient type.
descriptOrs: Occlusal splints – Bruxism - Periodontium
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intrOduÇÃO
O sistema mastigatório é composto por dentes e suas 

estruturas de suporte, articulação temporomandibular 
(ATM) e estruturas neuromusculares associadas.  Para que 
esse sistema funcione em harmonia, deve operar de modo 
integrado e dinâmico.  A perda da função integrada, ou 
da homeostase, em resposta à dinâmica funcional, pode 
gerar problemas na oclusão, que resultam em alterações 
de adaptação ou, pelo menos, na tentativa de adaptação 
dos tecidos envolvidos.  Caso a demanda funcional ultra-
passe a capacidade de adaptação, podem ocorrer alterações 
patológicas.

As alterações patológicas ou as mudanças de adaptação 
no periodonto, em resposta às forças oclusais, são denomi-
nadas de lesão traumática periodontal – LTP (Todescan33, 
1989).  A ocorrência de uma lesão traumática depende de 
quão bem o periodonto é capaz de suportar e distribuir as 
forças oclusais.  Com um periodonto reduzido, é necessá-
ria uma força comparativamente menor para atuar como 
fator traumatizante oclusal, que resultará em alterações de 
adaptação ou alterações compensatórias patológicas.

Um tipo de fator traumatizante oclusal crônico mui-
to conhecido é o bruxismo.  Ocasionalmente o bruxis-
mo pode induzir alguma forma de mobilidade dental.  O 
bruxismo excêntrico produz forças do tipo “vai-e-vem” 
(oblíquas ou laterais) sobre os dentes que recebem a força 
traumática.  Ainda, no bruxismo exclusivamente notur-
no, ocorre a movimentação dos dentes e, durante o dia, 
o retorno dos tecidos periodontais à sua normalidade, e 
portanto, ação intermitente de forças excessivas.  Esse me-
canismo não está presente nos indivíduos que apresentam 
também o bruxismo diurno, em geral do tipo cêntrico 
(“apertamento” dos dentes) (Arnold1, 1981).

Para minimizar os efeitos desse hábito parafuncional 
nas estruturas periodontais, nas articulações temporo-
mandibulares (ATMs), e estruturas neuromusculares, faz-
se uso das placas oclusais, ou “de mordida”.  Muito se tem 
falado dos tipos de placas oclusais existentes, em particular 
da resistência dos materiais utilizados na sua confecção: 
placas duras, placas resilientes, ou placas mistas (Navarro 
et al.19, 2001).

A dificuldade em selecionar o tipo de placa oclusal, 
e em que momento do tratamento periodontal ela deve-
rá ser indicada, são as dúvidas mais comuns encontradas 
na prática odontológica, quando se diz respeito à terapia 
oclusal.  Esse trabalho se propõe, através de uma revisão 
da literatura, avaliar que placa oclusal é mais indicada em 
periodontia, em que fase do plano de tratamento ela deve 

ser recomendada e quais os benefícios para o periodonto 
advêm de seu uso.

  REVISÃO DE LITERATURA
Papel da oclusão na doença periodontal
Glickman10,11 (1965, 1967), e Glickman e Smulow12 

(1965), propuseram que as forças oclusais excessivas se-
riam um fator de co-destruição do periodonto.  A ação 
dessas forças sobre o periodonto resultaria na formação 
de defeitos ósseos angulares ou bolsas periodontais infra-
ósseas, pela alteração da via de disseminação da inflama-
ção associada à placa bacteriana.  Segundo essa teoria, o 
padrão de comprometimento periodontal seria diferente 
em um dente “não traumatizado”.

Várias teorias têm sido propostas para explicar a relação 
entre o fator traumatizante oclusal (FTO) e a doença pe-
riodontal.  O fato mais importante é que a ocorrência da 
lesão traumática periodontal (LTP) depende da absorção e 
distribuição das forças pelo periodonto (Kao13, 2000).

A combinação da lesão traumática com inflamação pe-
riodontal resulta em diferença drástica na morfologia óssea 
alveolar nos níveis da crista e apical (Lindhe e Svanberg17, 
1974; Glickman10, 1965; Arnold1, 1981; Rigueira27, 
1986; Kao13, 2000).  Tal afirmação não é confirmada por 
Waerhaug35 (1979), Shefter e Mcfall28 (1984) e Rehder26 
(1995), os quais afirmam que não existe relação entre a 
oclusão e o comprometimento periodontal, ou existe um 
papel mínimo dos fatores oclusais na evolução da doença 
periodontal, e que o fator traumatizante oclusal não pode 
ser considerado um co-fator de destruição periodontal.

Sendo difícil definir a real relação de causa e efeito, a 
opinião clínica está dividida entre as conclusões dos auto-
res, já que para alguns o traumatismo oclusal é um fator 
agravante na doença periodontal, e para outros não existe 
de fato a relação entre a oclusão e o comprometimento 
periodontal, e sim uma adaptação funcional. 

Sabe-se hoje que o fator traumatizante per se não pro-
voca lesão periodontal, e não pode ser considerado um 
fator etiológico determinante da destruição inflamatória 
periodontal.  É praticamente consenso, contudo, que esse 
fator traumatizante oclusal, se associado a uma doença 
periodontal de origem bacteriana, pode ser considerado 
um modificador da doença periodontal.  Segundo os re-
sultados dos trabalhos de Polson et al.22,23 (1976 a e b), 
em primatas não humanos submetidos a diferentes tipos 
e intesidades de forças oclusais, a destruição óssea obser-
vada na lesão traumática periodontal pode ser reversível 
uma vez que o fator traumatizante oclusal seja retirado.  
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Mas, se essa destruição óssea gerada pelo fator oclu-
sal estiver acompanhada de inflamação periodontal de 
origem bacteriana, não ocorrerá a reparação da lesão 
traumática.  Neste caso, pode-se observar a somatória 
das duas lesões: a de origem traumática e a de origem 
bacteriana.

Quando as forças neuromusculares ultrapassam a 
capacidade de resistência e adaptação dos tecidos perio-
dontais envolvidos, o fator traumatizante oclusal pode in-
duzir a reabsorção da crista alveolar e de áreas específicas 
na lâmina dura (Molina18, 1997).  Sinais radiográficos e 
clínicos acentuados, tais como espessamento do espaço do 
ligamento periodontal, defeitos ósseos angulares, contatos 
oclusais anormais, perda óssea vertical, hipercementose 
são freqüentemente associados com um fator traumati-
zante oclusal.

Os principais achados clínicos nos pacientes que pos-
suem algum tipo de fator traumatizante oclusal incluem 
presença de mobilidade dentária, frêmito quando do con-
tato oclusal (jiggling), e dor oriunda dos tecidos de suporte 
lesados. 

A mobilidade é um reflexo de experiências patoló-
gicas passadas e presentes e/ou alterações adaptativas de 
um dente, e podem descrever a capacidade do dente de 
suportar forças oclusais.  Essa capacidade é altamente in-
fluenciada pelas condições patológicas passadas que resul-
taram em perda de inserção, pela altura do osso alveolar 
remanescente e pela morfologia radicular.  A união desses 
fatores fornece a proporção coroa-raiz que dita a resistên-
cia mecânica do dente a uma força aplicada sobre ele.  

Essa mobilidade é considerada uma adaptação fun-
cional quando o periodonto está sadio do ponto de vista 
de infecção periodontal, sendo reversível uma vez remo-
vido o fator traumatizante oclusal (Svanberg32, 1973; 
Polson et al.23, 1976b; Rehder26, 1995; Vitsentzos e Koi-
dis34, 1997).Por outro lado, a mobilidade dentária é uma 
característica marcante do efeito do traumatismo oclusal 
sobre o periodonto, e é fator de preocupação quando 
crescente.  Operacionalmente, o diagnóstico de aumen-
to da mobilidade é feito baseando-se na história do pa-
ciente sobre as alterações nos posicionamentos dentários, 
tais como acentuação de um diastema, movimentação e 
mudança de posição de dentes, bem como a alteração na 
oclusão.

O dilema clínico é decidir se o movimento dentário 
observado reflete uma condição patológica passada ou em 
andamento, e quando e como intervir. 

Placas de mordida no tratamento de disfunções 
oclusais

Terapias não invasivas e reversíveis são citadas na lite-
ratura para tratamento das disfunções oclusais, entre elas, 
as placas oclusais.  Muito se tem falado dos tipos de placas 
oclusais existentes e, em particular, da resiliência dos ma-
teriais utilizados para sua confecção. 

Christensen4, em 1999, explorou os fatores relaciona-
dos com a destruição dos dentes humanos, dentre eles: a 
abfração, bruxismo excêntrico e cêntrico, erosão, fratura 
dental acidental e avulsão, quebra do dente restaurado, 
cáries, colapso periodontal e desgaste do dente causado 
por alimentação.  Esses três primeiros fatores podem ser 
aliviados e/ou prevenidos com o uso das placas rígidas 
oclusais noturnas.

Nevarro et al.20, em 1985, avaliaram os efeitos clínicos 
das placas de mordida. Foram estudados 20 adultos com 
disfunções mandibulares: 10 receberam a placa rígida e 
10 a placa resiliente, durante 6 semanas.  Os resultados 
mostraram que 6 pacientes que usaram a placa rígida ob-
tiveram o desaparecimento total dos sintomas (dor e des-
conforto muscular) e que, dos 10 pacientes que usaram a 
placa resiliente, só 1 obteve o desaparecimento total desses 
sintomas.  

Singh e Berry29, em 1985, pesquisaram o uso da placa 
resiliente em 10 pacientes que possuíam disfunção oclusal.  
Verificaram que contatos oclusais são temporariamente al-
terados para que os dentes se ajustem dentro do espaço 
periodontal para a nova posição muscular. Concluíram 
que as placas oclusais resilientes podem ser recomendadas 
para o diagnóstico e tratamento de desordens oclusais e 
musculares.

As placas rígidas se mostraram particularmente efica-
zes na eliminação ou alívio de sintomatologia dolorosa 
relacionada à oclusão, como enxaquecas e outras dores 
de cabeça (Quayle et al.24, 1990), e zumbido no ouvido 
(Giordani e Nóbilo9, 1995).

Solberg et al.31, em 1975, estudaram um grupo de 8 
indivíduos com bruxismo, a fim de verificar a atividade 
muscular noturna.  Os autores observaram uma diminui-
ção imediata na atividade elétrica muscular logo após a 
inserção da placa.  Entretanto, os valores eletromiográficos 
retornaram aos níveis pré-tratamento em todos os 8 pa-
cientes, logo após as placas oclusais serem retiradas.  

Finger et al.7, em 1985, fizeram uma pesquisa com ob-
jetivo de investigar o efeito das placas oclusais, nos múscu-
los Masseter e Temporal, em 10 adultos jovens saudáveis.  
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Avaliaram a reação muscular após o aumento da dimen-
são vertical ocasionada pela colocação da placa, e se foi 
alterada a duração do período de silêncio muscular (PSM).  
Concluíram que o músculo Masseter respondeu positiva-
mente ao aumento da dimensão vertical, e que o PSM foi 
aumentado com a colocação da placa rígida.

Okenson21, em 1987, avaliou os efeitos das placas 
oclusais, tanto as resilientes como as rígidas, na atividade 
muscular noturna.  Foram estudados 10 pacientes com 
bruxismo noturno.  A placa oclusal rígida reduziu signifi-
cativamente a atividade muscular em 8 dos 10 pacientes.  
A placa resiliente reduziu significativamente a atividade 
muscular em 1 participante enquanto causou um aumen-
to na atividade muscular em 5 dos 10 participantes.

Molina18, em 1997, mencionou que a placa de mor-
dida rígida impede a aplicação de forças neuromusculares 
excessivas sobre os dentes e ligamento periodontal, como 
ocorre com a placa resiliente.

Navarro et al.19, em 2001, apresentaram um modelo 
de placa oclusal confeccionada simultaneamente com os 
dois tipos de material: um resiliente na porção interna 
que entra em contato com os dentes, e o outro rígido, 
no qual é possível ajustar as guias de desoclusão que vão 
contatar com a arcada antagonista.  Portanto, combinam 
as vantagens que cada uma delas possui.  Concluíram que 
o material resiliente amortece os impactos das cargas oclu-
sais, aliviando dentes com sensibilidade e/ou mobilidade 
devido a fatores traumatizantes e problemas periodontais 
e, por fim, o material duro com todas as guias de desoclu-
são, o que não é possível obter quando se utiliza apenas o 
material resiliente.

Dao e Lavigne6, em 1998, fizeram um estudo sobre 
a real eficácia das placas oclusais.  Concluíram que existe 
uma grande versatilidade de aplicações clínicas da placa 
oclusal, incluindo, dentre outras, injúrias dentais e na 
mucosa jugal, potencialmente induzidos pelo bruxismo.  
Concluíram também que a eficácia presumida das placas 
ainda é questionável e que as placas orais deveriam ser usa-
das como um adjunto para o manuseio da dor ao invés de 
um tratamento definitivo.

 discussÃO
Várias informações são analisadas, além da profundi-

dade clínica de sondagem e do nível clínico de inserção, 
para o desenvolvimento de um diagnóstico periodontal, 
entre eles: o grau de mobilidade dental e a presença de 
maloclusão ou patologias oclusais.  A Academia America-
na de Periodontia, em 1996, desenvolveu um protocolo 

a ser aplicado no tratamento de pacientes com periodon-
tite crônica e que apresentam, concomitantemente, um 
fator traumatizante oclusal, onde se reitera que a terapia 
oclusal faz parte integrante do tratamento periodontal.  
Dessa forma, faz parte das manobras terapêuticas, na fase 
dos procedimentos básicos periodontais, a terapia oclusal.  
Esta inclui pequenas movimentações ortodônticas, ajuste 
oclusal, contenção dos dentes e/ou a confecção de apa-
relhos com a finalidade de reduzir o fator traumatizante 
oclusal (Cohen5, 1998). 

A oclusão dentária e os hábitos parafuncionais têm 
sido implicados como fatores contribuintes na evolução 
da doença periodontal (Kao13, 2000).  Quando desta últi-
mo, advoga-se o uso de placas de mordida, durante a fase 
de procedimentos básicos periodontais (Rigueira27, 1986, 
Lascala e Mousalli15, 1995, Bernal et al3. 2002).  

As placas visam proteger dentes, ligamento periodon-
tal e ATM distribuindo, de forma equilibrada, as forças, 
tensões e contatos oclusais, de forma que o ligamento pe-
riodontal de dentes com ou sem interferências recebam 
forças e tensões bem distribuídas.  

O uso da placa de mordida, associada ao ajuste oclu-
sal, também visa o restabelecimento da dimensão vertical, 
normalização do tônus muscular, o controle do bruxismo 
e seus efeitos sobre as estruturas periodontais, e a discutí-
vel indicação de facilitar a reparação tecidual (Ranfjord e 
Ash25, 1994; Lerman16, 1973; Lascala e Mousalli15, 1995; 
Dao e Lavigne6, 1998).

Um dos efeitos terapêuticos da placa oclusal é a re-
distribuição do esforço e da tensão oclusal sobre todos os 
componentes do ligamento periodontal.  Quando as so-
brecargas oclusais são provocadas por bruxismo, uma pla-
ca oclusal devidamente ajustada reduz ou mesmo elimina 
a alternância entre tração e a compressão excessivas que as 
fibras de Sharpey exercem sobre o osso alveolar.  A placa 
estimula todos os componentes do ligamento periodontal, 
e pode induzir mudanças metabólicas tanto em âmbito 
celular como de fibras colágenas.  A redistribuição das for-
ças entre todos os dentes pode estimular os fibroblastos e 
osteoblastos para favorecer a remodelação da lâmina dura, 
a deposição e a reorientação das fibras colágenas, favore-
cendo a reparação tecidual periodontal e diminuindo, as-
sim, a mobilidade dentária (Molina18,1997). 

Os efeitos da placa rígida sobre o bruxismo revelam 
que, por causa de sua superfície lisa e dura, ela impede a 
aplicação de forças neuromusculares excessivas sobre o os 
dentes e ligamento periodontal, o que não se observa com 
a placa resiliente. Ainda, o padrão de movimento mandi-
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bular e a memória proprioceptiva para deslizar e apertar 
os dentes são esquecidos parcial ou totalmente na presen-
ça dessa placa em indivíduos com bruxismo (Lerman16, 
1973; Rigueira27, 1986; Lascala e Mousalli15, 1995; Mo-
lina18, 1997).

No tratamento do bruxismo, a placa resiliente, sen-
do flexível e mastigável, apresenta maior probabilidade de 
estimular a atividade do bruxismo cêntrico e excêntrico. 
O material ideal para o tratamento desse hábito parafun-
cional é a resina acrílica altamente polida, confeccionada 
e ajustada de modo a fornecer áreas lisas e amplas de con-
tato oclusal contínuo com todos os dentes opostos (Aski-
nas2, 1972).

A maior parte dos autores admitiu a efetividade da pla-
ca rígida para auxiliar no tratamento da dor e disfunções 
temporomandibulares, além de apagar a memória pro-
prioceptiva do ligamento periodontal.  Contra-indicaram 
a placa resiliente para o tratamento do bruxismo, pelo ris-
co de se aumentar a atividade muscular, e pela dificuldade 
de se fazer um correto ajuste oclusal. (Lerman16, 1973; 
Askinas2, 1972; Solberg et al.31, 1975; Nevarro20, 1985; 
Rigueira27, 1986; Okenson21, 1987; Christensen4, 1999; 
Bernal et al.3, 2002).  

Somente Singh e Berry29 (1985), Quayle et al.24 (1990) 
e Wright et al.36  (1995) preconizaram o uso da placa resi-
liente.  Mencionam, em seus trabalhos, que as placas fle-
xíveis podem ser recomendadas para o diagnóstico e tra-
tamento de desordens oclusais e musculares, beneficiando 
os pacientes que sofrem de dores de cabeça, funcionando 
também como um tratamento efetivo de curto prazo para 
a redução das dores dos músculos mastigatórios.  Con-
tudo, esses autores não fazem qualquer referência quanto 
aos possíveis efeitos dessa placa sobre o periodonto, em 
especial o periodonto reduzido, como o observado em 
presença de periodontite, ou após o tratamento de doença 
periodontal severa.  Todavia, Finger et al.7, em 1985, veri-
ficaram que o uso da placa rígida causou um aumento no 
período de silêncio muscular além de uma deformação do 
periodonto e que, após a sua remoção, o periodonto não 
foi restaurado. Nessa mesma linha de pensamento, Korio-
th et al.14, em 1998, alertaram para o grande desgaste que 
ocorre com a placa, sugerindo cautela ao indicá-la e um 
ajuste oclusal cuidadoso dos contatos nas placas. 

A atividade muscular é afetada quando se apresentam 
forças oclusais excessivas, independente do fator causador, 
aumentando significativamente seu trabalho.  Uma for-
ma de amenizar e diminuir essa atividade muscular é o 

uso das placas de mordida.  Estas placas não permitem 
a aplicação de forças neuromusculares excessivas sobre os 
dentes, relaxam a parte neuromuscular antes de iniciar o 
procedimento de ajuste oclusal, relaxam os músculos mas-
tigatórios, distribuindo, de forma equilibrada, as forças, 
tensões e contatos oclusais, portanto, ocorre uma dimi-
nuição imediata na atividade elétrica muscular após a in-
serção desses dispositivos (Solberg et al.31, 1975; Finger 
et al.7, 1985; Okenson21, 1987; Molina18, 1997; Singh e 
Berry29, 1985;  Lerman16, 1973; Askinas2,1972).

Apesar de todos esses autores concordarem com a efe-
tividade da placa em relação à atividade muscular, suas 
idéias diferem quanto ao tipo de placa que deverá ser uti-
lizada para amenizar essa atividade.

Através de vários trabalhos efetuados com os dois tipos 
de placas, alguns autores concluíram que a placa rígida 
reduziu significativamente a atividade muscular.  As placas 
resilientes, ao contrário das rígidas, aumentaram a ativida-
de muscular em alguns pacientes (Solberg et al.31, 1975; 
Okenson21, 1987; Askinas2, 1972; Lerman16, 1973).  Já 
Singh e Berry29 (1985), afirmaram que, pelo fato das pla-
cas resilientes terem uma menor densidade, são usadas 
antes que os músculos mandibulares sejam estirados além 
de seus limites fisiológicos, portanto, concluíram que as 
placas oclusais resilientes podem ser recomendadas para 
o diagnóstico e tratamento de desordens oclusais e mus-
culares.

Este tipo de placa, apesar da vantagem mencionada aci-
ma, por ser de material flexível, faz com que ocorra maior 
contratura muscular do que um relaxamento, portanto, 
a indicação de uma placa resiliente deverá ser feita com 
muita cautela.  Além disso, preconiza-se o uso de uma 
placa rígida com menor espessura possível, de forma que, 
ao usá-la, o espaço interoclusal seja equivalente ao espaço 
funcional livre.  Se feita adequadamente, essa placa não 
deveria nem alterar a dimensão vertical de repouso, nem 
provocar um sobre-estiramento das fibras musculares.  

Pode-se indicar, com maior segurança, a placa rígida e 
livre de interferências oclusais, pois não foram encontra-
dos trabalhos que mencionassem a contra indicação dessa 
placa.  Além disso, foram mostrados vários estudos sobre 
as desvantagens da placa resiliente como auxiliar no trata-
mento do bruxismo (Okenson21, 1987; Lerman16, 1973; 
Ramfjord e Ash25, 1994).

Atualmente, alguns autores preferem utilizar um novo 
tipo de placa, a qual possui, em sua composição, os dois 
materiais (resina acrílica rígida e acetato ou silicone resi-
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liente).  Esse dispositivo une as vantagens das duas placas: 
o material resiliente amortece os impactos das cargas oclu-
sais, aliviando os dentes com mobilidade devido ao fator 
traumatizante e/ou problemas periodontais, e o material 
acrílico possibilita a presença dos guias de desoclusão e 
contatos oclusais (Navarro et al.19, 2001).

A placa oclusal superior, que cobre as superfícies oclu-
sais pode ser plana ou ter intercuspidação com os dentes 
inferiores. Divergindo dessa posição, Askinas2 (1972), 
Ram fjord e Ash25 (1994) e Lerman16 (1973) preferem as 
placas oclusais planas, altamente polidas, possuindo con-
tato oclusal contínuo com todos os dentes opostos, os 
quais devem ser livres de interferências, pois acreditam 
que, dessa forma, as forças oclusais podem ser uniforme-
mente distribuídas, deixando também a musculatura mais 
relaxada. 

Se um dos objetivos da placa é distribuir melhor as 
forças oclusais excessivas e providenciar um conforto bio-
lógico para o tecido periodontal, a placa lisa e sem interfe-
rências é a mais indicada, pois com a intercuspidação, os 
movimentos mandibulares não ficam livres, resultando na 
contratura muscular e não no seu relaxamento.

Uma grande dúvida que os profissionais têm é indi-
car o momento exato para o uso da placa oclusal.  Fried-
man et al.8 (1982) mencionam o uso da placa durante 
os procedimentos básicos periodontais, e depois por um 
período de aproximadamente 4 a 6 meses com o objeti-
vo de conseguir estabilidade bilateral, obter guia oclusais 
adequadas, melhorar a função oclusal e neuromuscular.  
Vários outros autores preconizam o uso da placa para o 
controle do bruxismo e seus efeitos sobre as estruturas pe-
riodontais, dentro dos procedimentos básicos (Lascala e 
Mousalli15, 1995; Rigueira27, 1986; Cohen5, 1998; Bernal 
et al.3, 2000).  Segundo Friedman8 (1982), em pacientes 
que possuem uma oclusão desorganizada, é necessária a 
utilização da placa de mordida antes de iniciar qualquer 
tratamento periodontal, eliminando-se progressivamente 
as interferências oclusais.  

Os trabalhos de Polson22,23 (1976 a e b), por sua vez, 
demonstraram que a lesão traumática periodontal é rever-
sível, desde que não esteja associada à periodontite.  De-
monstrou ainda que a presença da lesão traumática, ou da 
mobilidade dental, não impede a reparação dos tecidos 
periodontais.  Com base nesses conhecimentos, podemos 
questionar a afirmativa feita por Friedman8 (1982) de que 

a placa deve ser utilizada por algum período antes de se 
iniciar a descontaminação da superfície radicular pro-
priamente dita.  Nada impede, contudo, que os fatores 
modificadores da doença inflamatória, como os contatos 
excessivos, sejam eliminados e, em caso de hábitos para-
funcionais, cargas oclusais excessivas cêntricas ou excên-
tricas sejam controladas por meio do uso de placas de 
mordida, concomitantemente à raspagem e alisamento 
radicular.

No presente, até por falta de um modelo de estudo 
adequado, pôde-se verificar que a literatura é falha em de-
monstrar uma relação evidente entre o bruxismo – cên-
trico ou excêntrico – e o agravamento da condição pe-
riodontal, e os reais benefícios do uso da placa oclusal.  
Ainda assim, pela análise de trabalhos relacionados à ativi-
dade muscular com e sem o uso das placas oclusais, e dos 
poucos trabalhos existentes sobre os efeitos do bruxismo 
sobre o periodonto e os benefícios que a placa demonstra 
sobre ele, pôde-se inferir que esse dispositivo oclusal pode 
ter, eventualmente, um papel significante na proteção do 
periodonto.  Esses benefício se dá pela redistribuição das 
forças musculares excessivas, como auxiliar no aumento 
do período de silêncio muscular e, conseqüentemente, 
evitando sobrecargas ao periodonto de suporte, tanto por 
forças axiais, como sobretudo, por ação de forças laterais, 
do tipo vai-e-vem.  Apesar da falta de apoio científico 
concreto para o uso dessas placas na terapia periodontal, 
muitos clínicos são da opinião de que elas são valiosas, em 
situações específicas, para que se atinja o sucesso terapêu-
tico. 

 cOnclusÕes
De acordo com a literatura analisada, pode-se concluir 

que: 
1. A placa oclusal mais indicada em periodontia é a de 

consistência rígida e superfície oclusal plana, devidamente 
ajustada do ponto de vista de contatos oclusais e guias.

2. A placa oclusal pode ser utilizada durante a fase de 
procedimentos básicos, podendo ter seu uso estendido até 
a fase de complementação oclusal.

3. A placa oclusal pode beneficiar o periodonto em al-
gumas situações de sobrecarga, distribuindo de maneira 
eqüitativa as forças oclusais excessivas e eliminando a me-
mória proprioceptiva parcial ou total sobre ele.
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