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Resumo 

O objetivo foi determinar a influência das curvas oclusais 
no limiar de deglutição em usuários de próteses totais. 
Sete pacientes desdentados totais receberam próteses 
totais com curva oclusal e sem curva oclusal. A 
avaliação do limiar de deglutição foi feita 7 e 28 dias 
após a instalação das próteses, com a mastigação de 
amendoim até a deglutição, e Optocal pelo mesmo 
número de ciclos mastigatórios, para calcular o X50. Os 
dados foram analisados pelo teste de Friedman e post 
hoc de Dunn. Não houve diferença significativa entre os 
testes de cada prótese após 7 e 28 (p > 0,05), assim 
como não houve diferença entre as próteses em 7 e 28 
dias (p > 0,05). A presença das curvas de compensação 
nas próteses totais não influencia no limiar de deglutição. 

Introdução  

A função mastigatória consiste no preparo físico/químico 
e mecânico do alimento onde este é triturado pelos 
dentes. O Limiar de Deglutição (LD) é definido como o 
momento em que o indivíduo sente que o alimento, após 
mastigado, atingiu o tamanho ideal para ser deglutido. A 
capacidade de trituração pode ser avaliada por meio de 
testes que determinam o tamanho mediano de partícula 
triturada (X50) de um material teste mastigável. Assim, o 
teste de LD calcula o X50 alcançado até a deglutição 
(SANCHEZ-AYALA et al, 2012). 
O edentulismo afeta a capacidade mastigatória e a 
reabilitação oral com próteses totais (PT) visa restaurá-
la. Para ter sucesso técnico em PT é preciso reproduzir 
fatores que estão presentes na dentição natural, um 
deles são as curvas de compensação (Spee e Wilson) 
que guiam o restabelecimento estético e funcional 
(POMPA et al., 2010), porém há falta de evidência sobre 
seu efeito na construção de próteses. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é determinar a influência das 
curvas de compensação no LD de usuários de PTs. 

Material e Métodos 

O estudo é um ensaio clínico randomizado, cruzado e 
cego (CEP/UEPG nº 3.056.867). Sete pacientes 
edêntulos totais foram selecionados nas clínicas de 
reabilitação bucal da UEPG, e receberam PTs 
convencionais muco-suportadas (superior e inferior). 
Eles foram divididos em: Grupo 1: receberam a prótese 
com os dentes montados com curva oclusal; e Grupo 2: 
sem curva oclusal. Foram realizados testes para avaliar 
o LD após 7 e 28 dias. Após 1 meses, os grupos foram 

invertidos, novas próteses foram instaladas e avaliadas. 
Para avaliar o LD, cada paciente mastigou 3,7 g de 
amendoim e deglutiu. O número de ciclos mastigatórios 
foi contado e registrado pelo examinador. Então, ele 
recebeu uma porção de 17 cubos de Optocal (≅ 3,7 g e 
5,6 mm de aresta) e o mastigou durante o mesmo 
número de ciclos. As partículas trituradas foram filtradas, 
desinfectadas, secas, e fracionadas em um sistema de 8 
peneiras, acopladas a um vibrador durante 20 minutos a 
5,5 Hz. O material retido em cada peneira foi pesado em 
balança analítica, para calcular o valor de X50 e 
quantificar o LD. Os dados foram analisados pelo teste 
de Friedman e post hoc de Dunn. 

Resultados e Discussão 

Foram confeccionadas 28 PTs convencionais. A tabela 1 
mostra a média e desvio padrão dos valores de X50 
alcançados para o LD nas próteses com plano de 
orientação curvo e plano, tanto no teste mastigatório de 
7 dias quanto no de 28 dias.  

Tabela 1. - Média e desvio padrão dos valores de X50 para limiar de 
deglutição (n = 7).  

Tipo de prótese 
X50 de Limiar de Deglutição (mm) 

Média Desvio-padrão 

Curva 
7 dias 5,250 1,786 
28 dias 5,134 0,993 

Plana 
7 dias 5,511 1,406 
28 dias 4,680 1,497 

Não houveram diferenças significativas entre os testes 
de cada prótese após 7 e 28 (p > 0,05), assim como não 
houve diferença entre os dois tipos de plano oclusal em 
7 e 28 dias (p > 0,05). Entretanto, houve uma melhora no 
valor de X50 na avaliação de 7 dias para a de 28 dias de 
cada tipo de prótese, o que demonstra a adaptação dos 
pacientes após a instalação. 

Conclusão  

Conclui-se que a presença das curvas de compensação 
nas próteses totais não influencia no limiar de deglutição. 

Agradecimentos 

Agradeço ao meu orientador, pela oportunidade e 
ensinamentos e aos colegas de trabalho, pela 
colaboração e convivência. 
____________________ 
POMPA, G. et al. Control factors in removable complete dentures: from 
the articulation quintetto kinetic contact. Annali di Stomatologia, 
Rome, v. 1, n. 2, p. 14-19, 2010. 
SANCHEZ-AYALA , A. et al. Influence of length of occlusal support on 
masticatory function of free-end removable partial dentures. Int J 
Prosthodont. Piracicaba, v. 25, n. 5, p. 472-479, set. 2012. 


