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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Uma pesquisa realizada pelo SBBrasil de
2010 mostrou que, em uma população entre 15-65 anos, o índice de CPO-D (Dentes Cariados,
Perdidos e Obturados) era de 16,17, destes 30,15% correspondia ao grupo dos dentes perdido A
pesquisa mostrou que as principais causas relacionadas à perda do elemento dental são cáries não
tratadas, perda associadas à doenças periodontais e traumas (SBBRASIL, 2010). Essas perdas
comumente podem resultar na falta de estabilidade mandibular e gerar cargas excessivas aos dentes
remanescentes, podendo ocasionar lesões como abfração, desgastes incisais e oclusais, inclinações
dentárias e extrusões, gerando, em alguns casos, na alteração da dimensão vertical de oclusão (DVO)
(DALLAZEN, 2015). Pacientes diagnosticados com diminuição da DVO comumente apresentam
alterações como lesões em mucosas, disfunções temporomandibulares (DTM), depressão da
tonicidade muscular, parafunção, entre outras (DALLAZEN, 2015). Tendo isso em mente, é
necessário restabelecer a DVO de forma precisa, aonde o paciente se sinta confortável, sem gerar
quaisquer patologias aos tecidos mencionados (DALLAZEN, 2015). Com isso, o planejamento deve
ser feito de forma minuciosa. Com o avanço das técnicas, existem diversos recursos que podem
auxiliar o cirurgião-dentista nesta etapa, como fotografias, radiografias digitais, dispositivos
interoclusais (também chamados de Jig), planejamento digital, enceramento, Mock Up estético, entre
outros (HUMEL, 2012). Com o planejamento, o teste do sorriso e a aprovação do paciente, inicia-se
a execução do tratamento propriamente dito, com restabelecimento da DVO de maneira provisória,
em um primeiro momento. Isso é importante para verificarmos se a nova DVO está correta e
assintomática, para que, somente posteriormente, ser feita de maneira definitiva (HIGASHI, 2006).
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Esse restabelecimento pode ser realizado de diversas maneiras, como através de resinas compostas,
próteses removíveis e próteses sobre implantes, principalmente (RESHAD et al., 2008). A utilização
de resinas compostas para confecção do tratamento restaurador, tanto estético quanto funcional, em
dentes anteriores e posteriores, é indicada, uma vez que apresentam resultados favoráveis (REIS,
2000). O aumento da DVO também pode ser realizado com uso das próteses parciais removíveis
(PPR), pois auxiliam na reprogramação da memória proprioceptiva, restabelecendo diversos
elementos dentários em uma única prótese (HUMEL, 2012). Além dessas opções, ainda existem os
implantes dentários, que são considerados o padrão-ouro para reabilitações de perdas dentais. A
instalação de implantes vem sendo uma opção cada vez mais difundida, apresentando resultados
satisfatórios, menor tempo de trabalho, menor período de restaurações provisórias e aprovação do
paciente (STEINEBRUNNER, 2005).O presente estudo, portanto, aborda diversas maneiras de
realizar esse MATERIAL E MÉTODOS: O estudo é tipo relato de caso, onde foram executados
trabalhos com paciente da Clínica Odontológica da Faculdade da Serra Gaúcha. Este estudo será
submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. Paciente A.F.S, sexo
masculino, 58 anos de idade, apresentou-se à Clínica Odontológica da Faculdade da Serra Gaúcha
(FSG), Caxias do Sul/Rio Grande do Sul, queixando-se da aparência estética e dificuldade de
mastigação. No exame intraoral, constatou-se desgastes severos, principalmente dos dentes
anteriores, necessidade de extrações de raízes radiculares e ausência dos seguintes elementos dentais
15, 16, 18, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 46 e 48. No exame extraoral, notou-se alteração na diminuição do
terço inferior da face, resultando em uma feição envelhecida devido às ausências e desgastes
dentários, gerando perda de Dimensão Vertical de Oclusão (DVO). Após anamnese e exame clínico,
foram realizadas as tomadas radiográficas, tomadas fotográficas iniciais e confecção de modelos de
gesso para estudo à fim de elaborar o planejamento e plano de tratamento. O paciente interessado e
habilitado assinará o TCLE. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados serão avaliados e
discutidos posteriormente à execução do projeto. CONCLUSÃO: Este estudo espera ser de grande
valia para cirurgiões-dentistas e outros públicos interessados no assunto para ampliar ou reforçar
conhecimentos sobre técnicas e tipos de reabilitação oral em um paciente com perda de dimensão
vertical de oclusão.
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