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resumo
Na confecção de próteses totais, deve-se buscar o máximo de estabilidade para o restabelecimento das 
funções fisiológicas, tais como a mastigação e a fala. A posição dos dentes dessas próteses e o esquema 
oclusal são importantes fatores para que se alcance esse objetivo. Além disso, a relação entre o padrão 
oclusal e a função mandibular parte do princípio de que os contatos oclusais geram efeitos sobre os movi-
mentos mandibulares, a atividade dos músculos da mastigação, as forças incidentes sobre as articulações 
temporomandibulares e os sinais e sintomas das desordens temporomandibulares.  A guia anterior pode ser 
caracterizada a partir de três arranjos oclusais: proteção pelo canino, função de grupo e oclusão balance-
ada. Diversos estudos têm sido realizados no intuito de estabelecer parâmetros para as indicações, contra-
indicações ou mesmo a aceitação clínica de cada tipo de arranjo, tanto para a dentição natural como para a 
reabilitação com dentaduras completas. Apesar de, classicamente, a oclusão balanceada bilateral ser o tipo 
de configuração oclusal indicada para próteses totais bimaxilares, alguns autores ainda questionam essa 
recomendação e apontam razões para que a desoclusão pelos caninos seja estabelecida.
descritores: Prótese total - Oclusão dentária balanceada

abstract
In the designing of complete dentures, we must reach the maximum of stability to reestablish fisiological 
functions such as chewing ability and speech. The artificial teeth position and their occlusal pattern are im-
portant factors considered to reach these results. In adition, the relation between the occlusal pattern and 
the mandibular function is based on the principle that the occlusal contacts have influence on the mandi-
bular movements, the masticatory muscles movements, the incident forces over the temporomandibular 
joints and the signs and symptons of the temporomandibular disorders. The anterior guidance consists in 
three arrangements: canine protection, group function and balanced occlusion. Many researches have been 
done to establish parameters of indication and clinical aceptation of each kind of pattern, for the natural 
dentition and for complete dentures. Although, tradicionally, balanced occlusion is the kind of design in-
dicated for complete dentures, some authors still question this recommendation and point out reasons for 
the indication of the disoclusion by the canines.
descriPtors: Dentures, complete - Dental occlusion, balanced
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 INTRODUÇÃO
A reabilitação com dentaduras completas tem como 

objetivo o restabelecimento das funções fisiológicas, tais 
como a mastigação e a fala (Inoue et al.11, 1996; Ohguri 
et al.17, 1999). Para que isso seja alcançado, a estabilida-
de das próteses é considerada um dos principais fatores, 
se não o principal, e as posições em que os dentes são 
montados e o esquema oclusal são importantes na busca 
por essa estabilidade (Ohguri et al.17, 1999). Entretanto, 
em virtude do ato mastigatório ser uma atividade neu-
romuscular altamente complexa, em Prótese Total, mes-
mo quando a relação cúspide-fossa é correta, a oclusão 
pode não ser funcional ao paciente, pois, nas dentições 
naturais, cada dente tem sua individualidade, enquan-
to que nas próteses totais estão todos unidos a uma es-
trutura basal, funcionalmente agindo como um único 
corpo. Desse modo, a intercuspidação deve ser tratada 
com todo cuidado, pois um simples contato prematuro 
ou deslizante pode afetar a estabilidade do aparelho e 
refletir em perda na retenção, no conforto e na eficiência 
mastigatória (Gomes et al.5, 1990).

As excursões laterais da mandíbula, cujos contatos 
oclusais têm início a partir da posição de máxima inter-
cuspidação, também são apontadas por muitos pesqui-
sadores como cruciais, tanto para o diagnóstico, quanto 
para a avaliação dos tratamentos restauradores e reabili-
tadores (Hayasaki et al.9, 2004). Entretanto, esse estudo, 
particularmente em relação a pacientes reabilitados com 
próteses totais, não é tão simples.  Fatores psicológicos, 
tais como o medo em sentir dor, medo em danificar a 
prótese ou mesmo alguma instabilidade que a dentadura 
apresente, podem influenciar a eficiência mastigatória e 
a atividade muscular (Miralles et al.14, 1989).

A guia anterior pode ser caracterizada a partir de três 
arranjos oclusais: proteção pelo canino, função de grupo 
e oclusão balanceada bilateral. As definições de guia-ca-
nino e função de grupo são bastante aceitas e empregadas 
como tipo de oclusão terapêutica para a dentição natural 
(Manns et al.13, 1987; Ogawa et al.15, 1998). A proteção 
pelo canino é caracterizada pelo contato único entre os 
caninos maxilar e mandibular no lado de trabalho. Já 
a função de grupo caracteriza-se por contatos entre um 
segmento de dentes antagonistas no lado de trabalho. A 
oclusão balanceada, conforme consta em sua definição, 
parece ser uma oclusão terapêutica ideal e reprodutível, 
quando se trata de dentaduras completas, porém não 
classificada em qualquer tipo de arranjo natural pré-
existente. A oclusão balanceada tem como característica 

principal a presença de contatos bilaterais simultâneos 
nos dentes posteriores, durante as excursões laterais, para 
conferir estabilidade às próteses totais suportadas por te-
cidos resilientes. Não parece apropriado, a menos que a 
definição fosse modificada, qualquer tentativa de enqua-
drar seus parâmetros para a dentição natural (Ogawa et 
al.15, 1998).

 Classicamente, a oclusão balanceada bilateral é o 
tipo de configuração oclusal indicada para próteses to-
tais bimaxilares. Entretanto, alguns autores ainda ques-
tionam essa recomendação e apontam razões para que a 
desoclusão pelos caninos seja estabelecida.  

revisão da literatura e discussão
Durante a mastigação, a deglutição e, excepcional-

mente, durante a fala, os dentes entram em contato e 
forças de deslocamento são geradas. Essas forças podem 
comprometer a estabilidade e a retenção de uma ou de 
ambas as próteses. É desejável, então, que os dentes das 
próteses totais tenham contatos simultâneos, balan-
ceados, em todas as posições potencialmente possíveis 
(oclusão balanceada) (Grant et al.6, 1996). Os propo-
nentes da oclusão balanceada argumentam que esse es-
quema oclusal estabiliza as próteses e centraliza as forças 
sobre as tábuas ósseas alveolares residuais, de maneira a 
protegê-las contra a reabsorção patológica. Um estudo 
de Hofmann e Knauer (1990) apud Peroz et al.19 (2003) 

demonstrou que o guia-canino em dentaduras comple-
tas gera consideráveis deslocamentos quando de movi-
mentos excêntricos, ao passo que a oclusão balanceada 
permite deslocamentos menos significantes e ainda di-
recionados sobre a crista óssea alveolar. Quanto à esta-
bilidade das próteses, Gerber (1974) apud Dubojska et 
al.4 (1998) conclui que o balanceamento oclusal se faz 
necessário e que, para isso, os dentes artificiais devem ser 
posicionados em uma curva que acompanhe a curvatura 
das cristas dos rebordos residuais. Com isso, o direcio-
namento de forças a 90 graus em relação às cristas pro-
moverá alto nível de estabilidade mesmo em rebordos 
bastante reabsorvidos. 

Alguns autores têm questionado a validade da oclusão 
balanceada em virtude da perda de suas características 
durante a mastigação, visto a interposição dos alimentos 
entre as próteses. Telles et al.21 (2004), a esse respeito, 
afirmaram que, de fato, não se pode esperar que uma 
oclusão balanceada seja responsável pela estabilização 
das próteses, pois, se considerarmos que o principal mo-
mento de aumento das cargas instabilizadoras dá-se pelo 
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interposicionamento do bolo alimentar durante a mas-
tigação, não existe justificativa mecânica para se mante-
rem contatos no lado de balanceio, o que também não 
aumentaria a eficiência mastigatória da prótese. Além 
disso, alguns trabalhos enfatizam que os dentes artificiais 
entram em contato durante cerca de 20 minutos diários, 
período médio de mastigação e deglutição, e que a ten-
dência ao deslocamento das próteses, nessas ocasiões, é 
combatida pela própria retenção mecânica das mesmas 
e pelo controle neuromuscular dos pacientes. Por outro 
lado, em determinados momentos durante a mastigação, 
os dentes aproximam-se bastante, chegando a contatar-
se, o que poderia ser razão suficiente, para justificar o 
arranjo da oclusão balanceada bilateral em próteses to-
tais (Dubojska et al.4, 1998). Hickey et al. (1985) apud 
Dubojska et al.4 (1998) também acrescentaram que exis-
tem muitos contatos diários tanto em posições cêntricas 
quanto em excêntricas, sem contar os períodos da ali-
mentação. Por conta disso, a oclusão balanceada é dese-
jável para assegurar a distribuição de forças ao longo dos 
rebordos e manter a estabilidade das próteses em todas as 
posições mandibulares.  

Assunção et al.1 (2002), em contrapartida, afirmaram 
que, para indivíduos com aspectos anatômicos e fisio-
lógicos favoráveis (bom domínio muscular e rebordos 
alveolares com altura e espessura satisfatórias), a ação de-
sequilibrante da desoclusão por guia-canino acaba não 
sendo suficiente para exceder o grau de retenção obtido 
e desestabilizar a prótese.

Desde que Shawn originalmente introduziu o concei-
to de guia anterior, em 1924, apontando a desoclusão dos 
dentes posteriores para reduzir o estresse lateral sobre tais 
dentes, este tem sido considerado um dogma para o su-
cesso do tratamento oclusal (Hobo e Takayama10, 1989) 
O guia-canino, conforme descrito por D´Amico (1958) 
apud Johansson et al.12 (1994), pressupõe um padrão 
mastigatório vertical através do qual os caninos limitam 
o componente horizontal do movimento mandibular, 
seja diretamente, através do contato, seja indiretamen-
te, através dos mecanismos de propriocepção. No que se 
refere às próteses totais bimaxilares, segundo Grunert et 
al.8 (1994) e Grubwieser et al.7 (1999), tem-se recomen-
dado o padrão de guia anterior como medida preventiva 
ao desenvolvimento de disfunções craniomandibulares, 
hiperatividade muscular, dores musculares, desordens 
articulares e reabsorção dos rebordos residuais. Essa re-
comendação se deve ao fato da atividade muscular, du-
rante a parafunção, ser menor em pacientes portadores 

de próteses totais com guia anterior pelo canino do que 
naqueles cujo arranjo é o da oclusão balanceada bilateral 
(Grunert et al.8 1994).

Peroz et al.19 (2003) mencionaram diversos estudos 
indicadores de que as próteses totais com guia-canino 
conferiram menor atividade aos músculos elevadores. 
Com isso, tem sido defendido que a reabsorção óssea é 
prevenida graças à redução das atividades parafuncionais. 
Esses estudos afirmam que a habilidade proprioceptiva 
da fibromucosa alveolar é capaz de coordenar a função 
neuromuscular apesar da completa perda dos dentes, es-
pecialmente os caninos, dentes que apresentam a maior 
propriocepção. Com respeito a esses achados, os autores 
sugerem que esses pacientes sejam tratados levando-se em 
consideração os mesmos princípios gnatológicos aplica-
dos aos pacientes naturalmente dentados. Para Miralles 
et al.14 (1989) partindo do fato de que nos desdentados 
totais os mecanoreceptores periodontais estão ausentes, 
tanto as mucosas, quanto os músculos e as articulações 
temporomandibulares, por eles mesmos, provavelmente 
participam da regulação dos mecanismos inibitórios da 
atividade muscular. Nesse sentido, a própria alteração da 
posição condilar pode alterar o feedback aos músculos 
elevadores. A menor atividade observada em posições 
excêntricas, assim, pode decorrer de mudanças nos re-
ceptores das articulações temporomandibulares. Assim, 
a diferença de comportamento dos músculos temporal e 
masseter com o guia-canino em pacientes com dentadu-
ras completas, neste estudo e em relação aos de dentição 
natural, pode ser atribuída não apenas à falta de recepto-
res periodontais, mas também à presença de receptores 
mucosos estimulados pela percepção de contatos sobre 
as próteses.

 Quanto ao relacionamento entre o padrão oclusal e a 
atividade eletromiográfica, Ogawa et al.16 (1998) repor-
taram que contatos dentários no lado de balanceio cau-
sam significante aumento na atividade muscular durante 
os deslocamentos laterais da mandíbula, apesar de não 
se ter evidenciado sua relação com a etiologia das desor-
dens temporomandibulares. Belser e Hannam2 (1985) 
indicaram que o guia canino reduziu significantemen-
te a atividade referida durante as excursões laterais, mas 
não tanto durante a mastigação e atribui esse achado às 
diferenças de contato oclusal em cada situação. Grunert 
et al.8 (1994) mencionaram que a relação entre a oclusão 
e a atividade dos músculos da mastigação já foi descri-
ta em diversos estudos, dentre os quais o de Ramfjord 
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e Ash20 (1983), os quais fizeram referências ao fato de 
que as interferências oclusais no lado de balanceio re-
presentam uma influência perturbadora sobre a função 
do sistema estomatognático e geralmente desencadeiam 
uma atividade parafuncional, refletindo-se tanto em do-
res musculares como em dores articulares. 

Quanto à habilidade mastigatória, Perez et al.18 
(1985) afirmaram que a função mastigatória deficien-
te em pacientes portadores de dentaduras completas se 
deve a alterações na atividade neuromuscular oral.  Tem 
sido demonstrada a redução da habilidade de usuários 
de dentaduras em discriminar o tamanho e a textura dos 
alimentos. Em sua pesquisa, esses autores efetuaram vá-
rias modificações em próteses deficientes quanto à re-
tenção e estabilidade. Contudo, a ausência de mudança 
quanto aos esforços musculares expendidos durante a 
mastigação, mesmo após as várias modificações nas pró-
teses (como, por exemplo, a eliminação de contatos pre-
maturos grosseiros e a aplicação de adesivos sob as bases 
das próteses), é indicação de que o benefício imediato 
ao paciente deve ser mínimo. Esses achados substanciam 
a hipótese prévia de que a diminuição da habilidade 
mastigatória em usuários de prótese total deriva princi-
palmente do declínio da atividade neuromuscular, mais 
que de fatores biomecânicos relativos às próteses. Essa 
hipótese também explica os baixos índices de correlação, 
observados em diversos estudos, entre a excelência clíni-
ca de confecção das próteses totais, a performance masti-
gatória e o grau de satisfação dos pacientes. Entretanto, é 
importante reconhecer que apesar dos ganhos funcionais 
terem sido considerados mínimos após as correções oclu-
sais e o ajuste de adaptação das bases das próteses, sua 
influência sobre o processo de reabsorção dos rebordos 
alveolares, e também sobre o senso de segurança passado 
ao paciente com o uso das mesmas, pode ser bastante 
significante (Perez et al.18 1985). 

Os defensores da desoclusão pelo canino afirmam ser 
mais rápido e fácil estabelecer e ajustar esse tipo de ar-
ranjo oclusal (Peroz et al.19 1985). Corroborando esse 
pensamento, Telles et al.21 (2004) afirmaram que a oclu-
são balanceada bilateral é tecnicamente mais difícil de 
ser obtida em virtude da limitação do articulador semi-

ajustável em simular os movimentos mandibulares e da 
diferença de resiliência entre os modelos de gesso (sobre 
os quais se apóiam as bases de prova com os dentes mon-
tados no articulador) e a mucosa que reveste os rebordos 
(sobre os quais as próteses vão se apoiar quando em fun-
ção). Isso cria a necessidade de remontar as próteses no 
articulador após o processamento da resina acrílica.

Compagnoni et al.3 (2002) concluíram em seu traba-
lho que a desoclusão guiada pelo canino não interferiu 
no desempenho das funções pelos pacientes e, portanto, 
pode ser uma alternativa de desoclusão lateral em pa-
cientes portadores de próteses totais duplas.

A expectativa de todo paciente reabilitado com pró-
teses totais é a recuperação de sua estética e função. 
Desde que suas próteses lhe permitam falar e mastigar 
adequadamente e seu sorriso seja algo agradável, outros 
aspectos, de ordem técnica, não influenciarão suas opi-
niões a respeito do tratamento reabilitador. A questão do 
arranjo oclusal, em termos de desoclusão lateral, portan-
to, é algo que interessa principalmente aos profissionais 
responsáveis pelo tratamento desses pacientes, no que 
diz respeito à obtenção dos melhores resultados diante 
das necessidades e possibilidades clínicas. 

conclusão
Com base na literatura revisada, pode-se dizer que, 

particularmente nos casos de pacientes que apresentam 
hábitos parafuncionais, a indicação do arranjo oclusal 
com guia-canino é algo considerado por vários autores. 
Em outras situações clínicas, e quando a dificuldade 
maior se refere à estabilidade das próteses, é consenso, 
entre os autores citados, a indicação da oclusão balance-
ada bilateral. 

É fato que alguns aspectos ainda são questionados em 
relação ao tipo de desoclusão lateral a ser utilizado em 
pacientes portadores de próteses totais bimaxilares. Com 
isso, e enfatizando-se também a possibilidade de ser facil-
mente alterada a condição de guia-canino nesse tipo de 
reabilitação, visto que a oclusão pode ser posteriormente 
balanceada, acredita-se na importância da continuidade 
das pesquisas clínicas nessa área, de maneira a melhor 
embasar a indicação do padrão oclusal mais adequado 
em cada situação.
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