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RELEVÂNCIA CLÍNICA
Dimensão vertical de oclusão (DVO), relação cêntrica (RC), 

máxima intercuspidação habitual (MIH), oclusão em relação cêntri-
ca (ORC), disfunção temporomandibular (DTM), parafunção e outras 
tantas definições são temas de dissertações que produzem grandes 
discussões e debates acadêmicos intermináveis desde o surgimento 
da Sociedade Gnatológica, fundada por McCollum em 1926. Diversas 
são as escolas filosóficas e maiores ainda são as possibilidades clí-
nicas que os conceitos nos apresentam, muitas vezes nos ofertando 
mais dúvidas que certezas. São como “velhas verdades” nos cam-
pos da prótese dentária, DTM e oclusão, podendo ser caracterizadas 
como dogmas baseados mais em crenças do que em ciência, e o co-
nhecimento parece estar sob o domínio de “profetas” da boa oratória. 
Sem boas evidências, é difícil tomar decisões clínicas! Há, portanto, 
necessidade de mais pesquisas utilizando estudos sistematizados e 
controlados para poder responder às muitas questões controversas 
que ainda restam. Em lado antagônico e protagonista desse proces-
so, temos o paciente, acometido por enfermidades oclusofuncionais 
que geram perda de função, estrutura dental, capacidade fisiológica e 
desequilíbrio total do sistema estomatognático, sem que sigam qual-
quer ordem cronológica de acontecimento. 

Traçar objetivos comuns, promovendo um amálgama de 
interesses, preconizando o estabelecimento de métodos que pos-
sam ser aplicados e replicados na rotina clínica, se torna imperativo. 
Uma vez que a compreensão completa da etiologia do estado atual 
da dentição é apreciada, um plano de tratamento pode ser formu-
lado levando em conta o número de dentes a serem tratados, a po-
sição condilar, a disponibilidade de espaço, a DVO e a escolha do 
material restaurador ideal.1 Em 2006, Spear descreveu claramente 
os princípios da DVO e concluiu que os pacientes podem operar 
em muitas dimensões verticais aceitáveis, desde que os côndilos 
funcionem a partir da relação cêntrica e que o complexo articular 
seja saudável e assim permaneça.2 O autor afirma que “a dimensão 
vertical é uma posição altamente adaptável, e não existe uma única 
dimensão vertical correta”. Conclui que a melhor DVO é aquela que 
satisfaz os desejos estéticos do paciente e os objetivos funcionais, 
com abordagens mais conservadoras. 

Todavia, determinar a relação cêntrica passa a ser o ponto de 
partida para qualquer planejamento reabilitador, seja com jig de Lucia, 
lâminas de Long, dispositivos interoclusais ou qualquer outro método 

Visão Clínica

capaz de promover a desprogramação neuromuscular, para devolver 
aos pacientes conforto fisiológico ao longo da vida. 

O objetivo do presente artigo é apresentar, ilustrada por um 
caso clínico, uma forma racional e reproduzível de reabilitar pacientes 
com perda de DVO mediante um novo conceito. Assim, descrevemos 
o conceito “2and2 Concept” e, através dele, buscamos nas evidências 
científicas as especificidades mecânicas e funcionais de cada setor/
grupo de dentes atrelado às características físicas e à longevidade de 
cada material. A área posterior, setor responsável pela absorção da 
carga mastigatória, foi restaurada com materiais que absorvem forças 
compressivas, portanto resilientes; e a anterior, setor responsável dire-
to pela desoclusão, através das guias anteroposterior e laterolateral, e 
pela manutenção da RC e estabilidade morfológica dos caninos, foi 
restaurada com cerâmica, por apresentar mais resistência estrutural 
no roçar do deslizamento. Como resultante, procuramos levar a nos-
sos pacientes o correto funcionamento do sistema estomatognático, 
com mínimo desgaste, eficiência mastigatória e conforto fisiológico.
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Figura 1: Protocolo fotográfico para avaliação dos parâmetros facial, dentolabial, gengival e dental.

Figura 2: Após avaliação dentolabial, observa-se falta de exposição dos incisivos centrais quando os lábios estão em repouso. Trata-se de um parâmetro estético essencial 
que indica que os dentes estão fora de proporção e dos padrões de normalidade, cujos estudos indicam que a exposição média varia de 3 mm a 5 mm para o gênero 
feminino. 
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Figura 3: Análise dental. Além das resinas envelhecidas, opacas e com alteração de cor, nota-se desvio da linha média dental e proporção dental desarmônica, com o 
tamanho cervicoincisal idêntico ao mésio-distal.

Figura 4: Na avaliação tomográfica pode-se observar discrepância de posicionamento do côndilo referente ao lado do desvio mandibular, o que indica rotação e 
deslocamento posterior.

Figura 5: Sequencialmente, iniciamos o cálculo da correta proporção dental como parâmetro inicial decisivo no processo reabilitador estético. Todavia, sem indicação 
de intervenção cirúrgica para aumento de coroa clínica cervical e não havendo indicação de aumento volumétrico vestibular, medimos a largura atual estabelecida e 
multiplicamos por 1,25, estabelecendo o comprimento mínimo ideal. Após o estabelecimento do novo comprimento (mínimo), percebemos que o novo posicionamento do 
bordo incisal (terço cervical) nos remete a uma sobremordida além dos sinais já presentes de parafunção, devendo então ser posicionado com manejo da DVO e definição 
de RC como ponto de partida.
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Figura 6: Nesse processo de manejo da DVO, de reposicionamento da linha média dental corrigindo o posicionamento condilar bilateralmente e de definição individual 
e automática da relação cêntrica como ponto de partida para a reabilitação, decidimos pelo uso das tiras desoclusivas de Long como desprogramador neuromuscular, 
estabelecendo a nova dimensão desejada, com a correta relação de bordo dos incisivos centrais superiores incidindo no início do terço médio dos incisivos inferiores 
e alinhamento da linha média. Após, registra-se a nova relação maxilomandibular com resina acrílica posterior e se estabelece a ancoragem em três pontos fixos, dois 
posteriores e um anterior. 

Figura 7: Um novo exame tomográfico é solicitado antes de qualquer intervenção como revalidação de todo o planejamento reabilitador proposto. Observam-se ao exame 
um novo e correto posicionamento condilar após a centralização das linhas medianas dentais e o estabelecimento de nova dimensão vertical de oclusão.

Figura 8: Após revalidação do planejamento reabilitador estético-funcional indicado pela tomografia e considerações clínicas, avaliamos e adequamos os substratos do 
setor posterior para iniciarmos a reabilitação seguindo o 2and2 Concept, em que preconizamos o uso de resinas compostas para o setor posterior e cerâmicas para o setor 
anterior.
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Figura 9: Moldes obtidos utilizando silicone de adição para a confecção de modelos de trabalho fidedignos e com mínima distorção. 

Figura 10: Com os modelos de trabalho montados em articulador semiajustável (ASA) obedecendo-se aos registros obtidos clinicamente, realizamos o planejamento 
reabilitador setorizado, procedendo ao enceramento do setor 1, anteroinferior, e do setor 2, anterossuperior, para a obtenção de contato bilateral e simultâneo em caninos 
na certeza de atuarem como mantenedores da relação cêntrica e DVO estabelecidas e consolidadas pelos registros posteriores. A partir desse passo, já com o volume 
vestibular estabelecido, seguimos com a sequência cronológica de planejamento do setor 3, posteroinferior, e do setor 4, posterossuperior. Vale ressaltar que ambos os 
setores posteriores já estão troquelizados, podendo ser trabalhados em troquel alveolar ou convencional.
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Figuras 11a e 11b: Isolamento dos troquéis obtidos com uma fina camada de cera convencional utilizada para enceramento-diagnóstico em toda a superfície da coroa 
dental e acabamento dela com escova dental – Inferior. Lados esquerdo e direito. 

Figuras 12a e 12b: Isolamento dos troquéis obtidos com uma fina camada de cera convencional utilizada para enceramento-diagnóstico em toda a superfície da coroa 
dental e acabamento dela com escova dental – Superior. Lados esquerdo e direito. 
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Figura 13: Restaurações realizadas com resina composta fotopolimerizável reabilitando todas as linhas de compensação funcional, e engrenamento intercuspídeo das faces 
vestibulares e, na sequência, das faces linguais e proximais. É importante seguir uma sequência restauradora lógica e previsível para, ao final, restaurarmos a face mais 
crítica, por apresentar mínimas espessuras.

Figura 14: Perímetro reabilitado dos dentes posteriores inferiores e superiores. Seguimos com o último passo, a face mais crítica, restabelecer a morfologia da face oclusal, 
com mínima espessura para se trabalhar, obedecendo-se ao espaço protético posterior disponível e definido com o planejamento setorizado sem que se altere o contato 
bilateral e simultâneo em caninos, mantendo inalteráveis a DVO e a RC estabelecidas anteriormente.
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Figuras 15a e 15b: Confecção da morfologia de pré-molares e molares inferiores utilizando o conceito, passo a passo, da técnica de substituição natural de esmalte e 
dentina – Lados esquerdo e direito.

Figuras 16a e 16b: Confecção da morfologia de pré-molares e molares superiores utilizando o conceito, passo a passo, da técnica de substituição natural de esmalte e 
dentina – Lados esquerdo e direito.
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Figura 17: Para a coroa sobre implante, por se tratar de uma coroa cimentada e bem adaptada, optamos pela confecção de um preparo de vonlay (veneer/overlay) e 
fresamos uma resina compactada em bloco, CAD/CAM, como um conector de absorção de impacto.

Figura 18: Tendo em vista que as peças foram confeccionadas sobre troquéis previamente aliviados com cera, elas foram desincluídas da maneira mais simples possível 
utilizando-se água fervente, com aplicação corrente sobre cada troquel. Assim, a alta temperatura da água aplicada promove o derretimento da cera, com soltura das peças 
de cada troquel sem que haja qualquer alteração estrutural das resinas utilizadas.
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Figuras 19a e 19b: Sequencialmente, seguimos com preparos das peças, realizando jateamento com óxido de alumínio para limpeza superficial interna, 
banho ultrassônico ou ácido fosfórico, aplicação do silano e aquecimento do silano, por 1 min. Na estrutura dental aplicamos o jateamento com óxido 
de alumínio, lavagem abundante, aplicação de ácido fosfórico em esmalte por 30 s, aplicação de adesivo e cimentação das peças com cimento 
resinoso fotoativado e abundante ativação em todas as faces, com um fotoativador de alta potência e estabilidade. Na mesma sessão estabilizamos os 
setores 1 e 2 com resina bisacrílica.
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Figuras 20a e 20 b: Imagens demonstrativas de adequação de substratos dos setores 1 (Figura 20a) e 2 (Figura 20b) após a remoção de restaurações envelhecidas em 
resina composta. Em função do biótipo periodontal caracterizado como fino, foi imperativa a execução de preparo dental com adequação de espaço e oferta de volume 
protético na região cervical sem que o ângulo e perfil de emergência fossem alterados, o que geraria perda de longevidade de saúde periodontal pela impossibilidade de 
manutenção da área. Por fim, a seleção de sistema cerâmico feldspático impôs o estabelecimento de eixos de inserção passiva. Assim, finalizamos os preparos com o 
adequado e imprescindível polimento dos substratos para o melhor desempenho da fase fluida do silicone de adição, assim como melhor lisura dos refratários obtidos pelo 
molde, evitando distorções estruturais e a consequente desadaptação das peças cerâmicas em boca.

Figura 20c: Imagem demonstrativa dos arcos em oclusão e adequação dos substratos dentais dos setores 1 e 2, garantindo espaço protético suficiente e ideal para a 
confecção das peças cerâmicas e reabilitando as guias funcionais de desoclusão sem alteração da DVO estabelecida desde a etapa de planejamento. Assim, realiza-se 
a etapa de moldagem e enviam-se as informações clínicas ao ceramista responsável, no entendimento de que o engrenamento dental posterior e o registro anterior são 
suficientes para uma nova montagem em ASA, tendo em vista o fato de o paciente já estar reabilitado na DVO planejada, bastando manter o status quo.
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Figura 21: Após a remoção de provisórios em resina bisacrílica, limpeza de substratos e realização das etapas de prova seca de adaptação e úmida de seleção de cor de 
cimento a ser utilizado, procedemos à instalação de isolamento modificado, instalação de fios retratores de menor diâmetro, aplicação de jateamento de óxido de alumínio 
para maximização dos conceitos adesivos e lavagem abundante.

Figura 22: Respeitando-se os tempos de condicionamento do substrato, diferindo esmalte e dentina, procedemos à aplicação de ácido fosfórico a 37% como primeiro 
passo do processo de adesão.

Figura 23: Após lavagem abundante e adequada secagem dos substratos, procedemos à aplicação de primer nas regiões de dentina e, na sequência, aplicação de adesivo 
em toda a superfície dos substratos. Com uso de pincéis e sugadores de ponta endodôntica, removemos o máximo de adesivo aplicado sem fotoativação.



UM NOVO CONCEITO EM REABILITAÇÃO ORAL: 2AND2 CONCEPT 

212 Clínica - International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 200-215, jul./set. 2019

Figura 24: Com o antecipado preparo superficial das faces internas das peças cerâmicas com aplicação de ácido hidrofluorídrico a 9,5% por 90 s (feldspática), lavagem 
abundante, secagem e aplicação de silano, aguardamos 60 s e carregamos a face interna com cimento resinoso fotoativado na cor definida na etapa de prova e o 
assentamos sobre cada substrato, eliminando adequadamente os excessos com pincéis. Mantendo suave pressão digital nas peças cerâmicas assentadas, procedemos à 
fotoativação em todas as faces com equipamento de alta potência e estabilidade.

Figura 25: Imagem ilustrativa dos arcos em oclusão demonstrando a coincidência das linhas médias dentais superior e inferior e o estabelecimento de uma oclusão em 
relação cêntrica, convergindo conceitos funcionais de máxima intercuspidação habitual e a posição espacial de conforto fisiológico de relação cêntrica. Dessa forma, tendo 
a RC como ponto de partida de reabilitações funcionais, ofertamos longevidade à reabilitação instalada.

Figuras 26a e 26b: Imagens ilustrativas do restabelecimento de guias de compensação e orientação funcional: bordo incisal de incisivos inferiores paralelamente ao 
plano horizontal, “plus” de caninos inferiores, adequada inclinação do setor 1, “plus” de caninos superiores, contorno volumétrico vestibular do setor 2, dominância dos 
incisivos centrais superiores, curva de Spee e Wilson restabelecidas, inclinação cervicolingual referente do setor 3 e corredor bucal ideal do setor 4. Todas essas guias de 
compensação e orientação culminam num engrenamento dental ideal, demonstrado na Figura 25.
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Figuras 27a, 27b e 27c: Imagens demonstrativas do término dos movimentos desoclusivos. Vale ressaltar que o mais importante nesse processo é que os movimentos 
desoclusivos anterior e laterais devem começar nas arestas verticais das faces palatinas dos anterossuperiores e exclusivamente em caninos respectivamente. Essa é 
uma constatação clínica a ser conferida no início e durante os movimentos, e não somente ao final dos movimentos. Ainda, é fundamental para a estabilidade do processo 
funcional que, desde o início dos movimentos excursivos, haja total desoclusão dos demais elementos dentais e sem deflexões da mandíbula durante o processo. Tais 
condições são possíveis com o adequado restabelecimento das guias de compensação e orientação funcional, em que cada situação citada nas Figuras 26a e 26b exerce 
um papel para que se consiga a desoclusão ideal.
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Figuras 28a e 28b: Imagens comparativas do “antes” (Figura 28a) e do “depois” (Figura 28b) da relação estática labiodental, demonstrando a conquista de exposição 
de bordo incisal dos incisivos centrais superiores em 3,8 mm em repouso de lábios. Com o planejamento reabilitador estético-funcional, aplicando conceitos integrados 
funcionais e estéticos, reabilita-se o paciente funcionalmente e se atingem resultados estéticos aplicáveis e reproduzíveis, convergindo com os padrões da literatura e o bom 
senso.

Figuras 29a e 29b: Imagens comparativas do “antes” (Figura 28a) e do “depois” (Figura 28b) da relação dinâmica labiodental, onde se pode constatar a formação de curva 
ascendente de bordo incisal de anterior a posterior, dominância estética dos incisivos centrais superiores, comprimento incisal dos incisivos centrais ideal em comparação 
espacial com o lábio inferior, adequado corredor bucal e volume vestibular reabilitado. Assim como citado nas Figuras 28a e 28b, observa-se que o planejamento 
reabilitador estético-funcional, obedecendo-se a conceitos de proporção estética e guias de compensação e orientação funcional, gera resultados de paralelismo conceitual 
nos padrões da literatura e que, principalmente, agrada aos olhos do observador, pois se conquista estética com naturalidade.

Figura 30: A singularidade do ser humano se alia à complexidade da aplicação de conceitos reabilitadores, tangenciando o impossível para a cópia da natureza. O que 
se busca com vigor e determinação é a aplicação de ideias que gerem resultados práticos e reproduzíveis, e benefícios ao ser humano. Assim, no entendimento de 
haver inúmeros caminhos reabilitadores, oferecemos de forma inédita um novo caminho reabilitador, 2and2 Concept, que compreende as atividades e forças mecânicas 
incidentes no processo funcional e o comportamento estrutural dos materiais restauradores. Assim, reabilita-se o paciente com previsibilidade, longevidade e lágrimas de 
realização.


