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RESUMO

0 presente trabalho consiste de uma revisão da literatura sobre relação
cêntrica, posição de referência na reabilitação dentária, abordando a variada gama
de conceitos e métodos para sua obtenção na prática clinica diária, bem como
estudos comparativos entre os métodos. A literatura mostrou que, apesar de ser um
assunto clássico e muito discutido, ainda se está longe de um consenso sobre sua
conceituação e sobre o método de obtenção ideal da posição. 0 dentista deve
dominar alguns desses métodos para aplicá-los de acordo com as di fi culdades de
cada caso em sua rotina profissional e ser bem sucedido nos tratamentos.
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ABSTRACT

The present paper is based in a review of the literature about centric relation.
reference position to dental rehabilitation, approaching the wide range of concepts
and methods for its attainment in the practical daily clinic, as well as comparative
studies among the methods. Literature showed that, although to be a classic subject
and very argued, it's still far from a consensus on its conceptualization and the ideal
method to obtain the position. The dentist must dominate some of these methods to
apply them according to the difficulties of each case in his professional routine and to
be successful in the treatments.
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I INTRODUÇÃO

A relação cêntrica é uma posição maxilo-mandibular eleita para muitos
trabalhos de reabilitação dentária por ser a mais fisiológica

e independente de

contatos dentários. Porém, é de domínio de poucos profissionais.

Diversos autores abordam o assunto, desenvolvendo técnicas para sua
obtenção e registro de modo a facilitar sua utilização por parte do clinico. A
controvérsia em torno da relação cêntrica é tamanha que, apesar da diversidade de
métodos para defini-la e registra-la, não há consenso sobre a técnica ideal. Até
mesmo sua conceituação é variada entre os autores.

A acentuada divergência sobre o tema é explicada por alguns fatores que
influem na sua obtenção e registro. Dentre eles, podemos citar a destreza do
operador, o condicionamento muscular do paciente, dores musculares ou articulares
e a ação reflexa protetora causada por ausência de contatos dentais. Estas
condições são imperativas na escolha do método mais apropriado a ser empregado.
o que justifica a necessidade de o clinico conhecer diversas técnicas para obtenção
da posição.

Dawson (1979) ressaltou que uma desarmonia entre relação centrica
oclusão dentária podia causar hipersensibilidade

e

e hipermobilidade dentária,

instabilidade do resultado ortockintico, além de ser causa primária de dor e
disfunção muscular, que origina dores de cabeça, pescoço e ombros. Continuou.
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afirmando ser muito difícil na prática clinica diária não observar efeitos adversos da
dessa desarmonia entre relação cêntrica e oclusão dentária.

Revisar a literatura sobre o assunto, relatando o surgimento e a evolução de
conceitos e métodos de obtenção dessa posição, bem como observando estudos
comparativos destes diferentes métodos foi, portanto, de grande valia, visto a
reconhecida importância do tema.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceito

Lucia (1964) descreveu relação cêntrica como uma relação especifica entre
os centros de rotação da mandíbula em relação à maxila. Quando os centos de
rotação mandibular vertical e horizontal presentes em cada côndilo coincidem e
estão na porção mais posterior em relação à maxila, a mandíbula está em relação
cêntrica (FIG.1).

Figura 1- Movimentos de rotação ao redor do eixo horizontal e do eixo vertical.
Fonte — OKESON, 2000

Para Boyanov (1970), a relação cêntrica é a posição mais posterior e superior
do cOndilo na cavidade glenáide.

Celenza (1973) considerou a relação cêntrica como a mais importante relação
espacial entre a mandíbula e a maxila. Para ser considerada relação cêntrica, deve-

L)

se observar alguns requisitos mínimos para sua obtenção, como a posição ser
consistente e reproduzível, o posicionamento condilar simétrico e as contrações
musculares simétricas bilateralmente.

Segundo Boucher, Hickey; Zarb (1977), relação cêntrica é a relação ma's
posterior do maxilar inferior com o superior em uma dada dimensão vertical. É uma
posição óssea e se classifica como horizontal porque as variações que partem dela
se produzem no plano horizontal (FIG.2). É constante para cada paciente, toda vez
que as estruturas de tecidos moles e ATM estejam sãos.

Figura 2- Pianos de movimento.
Fonte — NEFF, 1978

Conforme Mainieri (198-?) a posição retrusiva de contato ou relação cêntrica
está posicionada 0,1 a 1mm na direção distal, em relação à posição de
intercuspidação habitual, podendo ser maior em determinados indivíduos. Pode ser
definida como uma posição posterior, cranial, reproduzível, não lateralizada na
cavidade glen6ide e disco articular, a partir da qual livre movimentação lateral pode
ser executada.
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De acordo com Salvador et al. (1986), a expressão "Relação Central" tem
significado diferente para cada indivíduo, ainda que a sua aplicação clinica na
realização de restaurações dentais, possa ser similar.

Para Mollo Júnior (1992), a determinação da relação céntrica constitui um dos
passos clínicos mais importantes dentro de um tratamento odontológico reabilitador
Por ser uma posição fisiológica onde os dentes, articulações têmporo-mandibulares
e o complexo neuro-muscular estão em harmonia mantendo assim o equilíbrio do
sistema estomatognático.

Segundo Ash; Ramfjord (1996), relação cêntrica é uma posição chave de
referência para análise e reconstrução do sistema mastigat6rio. Pode-se localizá-la
guiando-se o côndilo e disco contra a vertente posterior da eminência articular, até
que os côndilos estejam adequadamente assentados em relação aos discos
articulares. A posição é determinada pelos discos, não pelos ligamentos ou
músculos do paciente.

No Glossary of Prosthodontic Terms (1999), a relação cèntrica

é a mais

posterior relação da mandíbula com a maxila em uma dimensão vertical qualquer
quando os côndilos estão em sua posição mais posterior na fossa glen6ide, a partir
da qual podem ser feitos movimentos de lateralidade na dimensão vertical de
oclusão existente.

Cardoso (2003) afirmou que a posição que os côndilos ocupam na cavidade
glenóide tem caráter secundário, pois não existe nenhum método ideal que possa

confirmá-la. Na realidade, o que o clinico deve saber é como manipular o paciente
em relação cêntrica e com que objetivo.

2.2 Métodos de obtenção da relação cêntrica

Gysi (1910) descreveu o método gráfico extra-oral com arco facial para
localizar a posição de relação cêntrica em desdentados totais. Foram obtidas placasbase superior e inferior estabilizadas e com rodetes em cera. Uma pua inscritora foi
fi xada na linha média do rodete superior. A parte anterior superior do garfo
desdentado foi coberta com uma fina camada de cera colorida e esse foi fixado á
oclusal do rodete inferior. As placas-base foram colocadas em posição e o paciente
foi orientado a fazer movimentos de lateralidade e protrusão, tragando o arco gótico.
Os movimentos foram registrados através da pua na camada de cera colorida. 0
procedimento foi repetido diversas vezes até que a intersecção dos três segmentos
do arco gótico formou um ângulo nítido e

definido no plano horizontal.

correspondente à posição de relação cêntrica.

Perry; Lammie; Crumm (19-??) apud Calagna; Silverman; Garfinkel (1973)
descreveram o método da estimulação bilateral oclusal para obtenção da relação
cêntrica Um rolete de algodão foi colocado sobre a superfície oclusal de cada
primeiro molar inferior. 0 paciente foi instruido a ocluir suavemente sobre os roletes.
gerando minima pressão sobre os mesmos. A estimulação dos proprioceptores no

L

ligamento periodontal dos molares resultou em um deslocamento posterior da
mandíbula, que caracterizaria a posição de relação central.

Shanahan (1956) descreveu o método da deglutição para obtenção da
relação centrica fisiológica considerando uma dimensão vertical correta. Para
paciente dentados, foi colocada uma pequena bola de cera macia sobre a face
oclusal dos pré-molares de cada lado e o paciente, devidamente sentado e relaxado,
foi orientado a deglutir várias vezes. A posição mais posterior registrada na cera foi
considerada a relação cêntrica. Já para pacientes edêntulos, as placas-base com
rodetes de cera foram posicionadas e estabilizadas na boca. A superfície oclusal dos
rodetes foi sulcada e amaciada para permitir o registro oclusal. 0 paciente, relaxado
e sentado confortavelmente, foi orientado a deglutir por diversas vezes. Desta forma,
a mandíbula foi naturalmente retruindo até chegar na posição de relação centrica.

Lucia (1964) descreveu a técnica do jig ou dispositivo de interferência incisal
para obtenção da relação centrica. 0 jig foi confeccionado em resina Duralay sobre o
modelo de gesso superior, abrangendo os incisivos centrais nas superfícies
vestibular e palatal e parte do palato. A resina foi moldada para formar uma
plataforma inclinada na superfície palatal. 0 paciente foi orientado a realizar
movimentos de protrusão e lateralidade sobre o jig até que um arco gótico fosse
tragado com um papel carbono. 0 dispositivo foi ajustado e ocorreu apenas um
toque nos dentes anteriores inferiores, no centro do arco gótico. Foi deixado um
espaço aproximado de 3mm entre as superfícies oclusais dos dentes posteriores.
suficiente para a cera do registro.
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Weimberg (1969) descreveu o método da estimulação bilateral posterior para
obtenção da relação cêntrica. Estando o paciente devidamente treinado quanto aos
procedimentos a serem realizados, o operador posicionou os dedos indicadores na
mucosa gengival no inicio na linha obliqua externa, vestibularmente ao segundo
molar em ambos os lados. Os polegares foram colocados diretamente abaixo, sob o
ramo da mandíbula. Nenhuma tentativa de guiar ou movimentar a mandíbula foi
feita, apenas aplicou-se uma "pressão" medial com os dedos indicadores, o que
permitiu movimento mandibular sem pressão posterior influenciando a mandíbula a
fechar-se naturalmente.

Boyanov (1970) descreveu um método para determinação da relação cêntrica
em pacientes desdentados totais bimaxilares chamado de método do reflexo
funcional. Após determinada a correta dimensão vertical de oclusão, o paciente.
acomodado na cadeira odontológica sem o encosto da cabeça, foi orientado a
inclinar a cabeça para trás sem alterar a posição de seu corpo. Deste modo a
mandíbula foi conduzida para trás e para cima pelo reflexo motor dos músculos
mastigatórios em conjunto com os músculos supra-hiáideos. Os planos oclusais
foram fixados e a relação cêntrica foi registrada. A resultante final foi melhorada
quando um teste locomotor funcional, como colocar a ponta da lingua para trás e
para cima, ou deglutição, foi somado ao movimento da cabeça.

Nasr; Griffiths (1973) descreveram um método para condicionar pacientes
desdentados totais bimaxilares antes de registrar a relação cêntrica. Após
determinada a correta dimensão vertical de oclusão e confeccionada a prótese total
superior, uma placa-base de acrilico ou a própria prótese antiga do paciente,
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modificada com pistas planas posteriores, foi utilizada na mandíbula na aplicação de
um exercício terapêutico, no qual o paciente foi orientado a abrir bem a boca, colocar
a ponta da lingua na borda posterior da prótese superior e, então, fechá-la. Esta
ação foi repetida diversas vezes num intervalo de 3min, repetindo o exercício três
vezes por dia, durante o período necessário. 0 paciente foi acompanhado
semanalmente para verificar a evolução do tratamento e a necessidade de ajustes.
Quando observaram que a posição mandibular pôde ser facilmente repetida, o
exercício foi interrompido e a prótese inferior construída.

Long (1973) descreveu um dispositivo construido com folhas plásticas
calibradoras de espessura variável para auxiliar na obtenção da posição de relação
cêntrica. As folhas foram colocadas entre os dentes anteriores, pedindo para o
paciente fechar a mandíbula em retrusão. A mandíbula foi guiada para sua posição
mais retruída sem ajuda de forças externas, somente com a força muscular do
paciente, não excedendo, portanto, os limites fisiológicos , O espaço interoclusal foi
observado e adicionou-se ou não mais folhas até que se obteve a relação vertical
desejada, sem contato dental, para então registrá-la com um material apropriado
(FIG.3).

Figura 3- Folhas de Long em posição.
Fonte — DAWSON, 1993

Boucher; Hickey; Zarb (1977) descreveram o método para obtenção da
relação cêntrica em desdentados totais bimaxilares:

o método da protrusão e

retrusão. Uma vez que as placas-base foram estabilizadas na correta dimensão
vertical de oclusão, o paciente foi instruido a relaxar sua mandíbula e leva-la para
trás, fechando levemente até contatar os molares. 0 paciente devia sentir que
empurrava a maxila para frente. Então, indicava-se a ele que protruisse e retruisse
diversas vezes enquanto mantinha os dedos apoiados no mento A fi rmaram que.
desta forma, o paciente se conscientizava dos movimentos que podia fazer e
comprovava, por si mesmo, a posição mais retruida da mandíbula.

Ferraz et al. (1991) descreveram a utilização da dimensão vertical minima
para estabelecer a posição de relação cêntrica em pacientes desdentados totais
bimaxilares. Foram selecionados 26 pacientes sem distinção de sexo, cor ou idade e
não apresentando contato entre a tuberosidade e a papila piriforme no fechamento
máximo da boca. Foram confeccionadas bases de prova modificadas, sem os terços
posteriores, para evitar toques entre as mesmas durante o fechamento máximo da
boca. 0 rodete de cera plastificada foi colocado apenas na base superior. Com as
bases estabilizadas em posição, foi solicitado que o paciente fosse fechando a boca
e

comprimindo

o rodete

até que atingisse a dimensão vertical minima

e

estabelecesse a desejada relação cêntrica.

Dawson (1993) descreveu a técnica da manipulação bilateral para obtenção
da relação cêntrica. A cadeira foi posicionada com o encosto reclinado para permitir
ao paciente ficar deitado confortavelmente. 0 profissional posicionava-se sentado
por trás do paciente e estabilizava firmemente a cabeça do mesmo entre seu tórax e
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braços. A cabeça não deveria movimentar durante a manipulação da mandíbula.
paciente foi orientado a inclinar sua cabeça para trás a fim de eliminar a tendência
de protrusão da mandíbula, 0 profissional posicionou os polegares sobre a sinfise
mentoniana e os demais dedos sob o ramo mandibular, apoiando-os sobre o osso e
não sobre os tecidos moles. Delicadarnente, a mandíbula foi aberta e fechada
alguns milimetros diversas vezes, evitando o contato dental. Quando a mandíbula
estava movimentando livremente, uma pressão firme foi aplicada pelos polegares
para baixo e os demais dedos para cima, deslocando os côndilos para cima.
Nenhum desconforto deveria ocorrer na região articular (FIG.4).

Figura 4- Manipulação bilateral proposta por Dawson.
Fonte — DAVVSON, 1993

Celenza (1973) apud Nogueira et al. (1993) descreveu o método guiado
não forçado para obtenção da posição de relação cêntrica. 0 paciente, devidamente
relaxado e treinado quanto aos procedimentos a serem realizados, teve seu mento
apreendido suavemente com os dedos polegar e indicador da mão direita. Realizou
pequenos e rápidos movimentos de abertura e fechamento da boca, buscando obter
um relaxamento da musculatura envolvida e o bloqueio de possíveis reflexos de
fechamento habitual. A seguir, o paciente ocluiu suavemente sob guia manual não
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forçada até que houvesse um primeiro contato dental, proporcionando um espaço
entre os incisivos centrais superiores e inferiores.

Ash; Ramfjord (1996) descreveram um método para obtenção da relação
cêntrica através da manipulação unimanual do mento. 0 paciente foi reclinado na
cadeira numa angulação de 30° a 45° e solicitado a relaxar os braços e as pernas.
focalizar um objeto 60 a 90cm e respirar compassadamente pelo nariz Então.
colocou-se a mão direita no queixo do paciente com os dedos indicador e médio do
ramo da mandíbula, enquanto o polegar foi colocado nos dentes ãntero-inferiores e
gengiva, sem que houvesse pressão no lábio. 0 paciente abriu levemente a boca e
teve sua mandíbula gentilmente guiada de forma que ambos os ciindilos foram
colocados na vertente mais posterior da eminência articular. A mandíbula novamente
foi guiada para cima e para baixo, onde verificaram se ambos os côndilos estavam
contatando a guia mais anterior sem qualquer ação muscular.

2.3 Estudos comparativos de métodos de obtenção da relação cêntrica

Walker (1962) comparou as técnicas da deglutição e do arco gótico para
obtenção da relação cêntrica em 21 pacientes desdentados totais bimaxilares. Para
cada paciente foram confeccionadas placas-base estáveis e na dimensão vertical
correta. No método da deglutição, foram aplicados pequenos blocos piramidais nos
rodetes, simulando cúspides, para facilitar o registro do relacionamento entre eles. 0
paciente foi orientado a sugar uma goma para estimular a salivação e deglutir
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diversas vezes. A posição de relação cêntrica foi marcada e os modelos foram
montados em articulador. Então, o aparelho para traçado do arco gótico foi adaptado
ao conjunto placa-base — rodete de cera e o paciente foi orientado a fazer
movimentos de lateralidade e protrusão, desenhando o referido arco. Os pontos de
relação cêntrica obtidos pelos dois métodos foram comparados e analisados
estatisticamente. Afirmou que o método do arco gótico forneceu posições mais
posteriores e inferiores em relação ao método da deglutição e que este foi inseguro
à luz da definição de relação cêntrica.

Hoffman; Silverman; Garfinkel (1973) compararam a posição condilar na
relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual nas três dimensões, médiolateral, sOpero-inferior e ântero-posterior. Foram selecionados 52 homens com
idades entre 22 e 46 anos, de acordo com os seguintes critérios: boa oclusão sem
perdas dentárias posteriores, exceto terceiros molares, minima atrição

e

restauração, sem histórico de ortodontia, periodonto saudável e ausência de sinais e
sintomas de disfunção têmporo-mandibular. A manipulação unimanual do mento foi
usada para obter a relação cêntrica e os modelos foram montados num articulador
adaptado semelhante ao Vericheck (WILLIAMSON et al., 1980). Os pontos de
relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual foram marcados e mensurados,
sendo que a análise das medições resultou em:
- Sentido ântero-posterior: os pontos de relação cêntrica obtidos pelo método
da manipulação unimanual do mento distaram, em média, 0,28mm para posterior da
máxima intercuspidação habitual.
-

Sentido sOpero-inferior: distância média de 0,06mm +/- 0,343mm.

Observaram que, quando

o deslocamento posterior era pequeno, este foi

acompanhado de deslocamento superior. Quando o deslocamento foi grande, este
foi acompanhado de deslocamento inferior.
- Sentido médio-lateral: deslocamento médio para lateral foi de 0,1mm.
- Assimetrias no sentido ântero-posterior. 23% simétrico e 77% assimétricos.
- Assimetrias no sentido sCipero-inferior: 25% simétrico e 75% assimétrico.

Kantor; Silverman; Garfinkel (1973) compararam quatro técnicas de obtenção
da relação cêntrica: deglutição ou livre fechamento, manipulação do mento,
manipulação do mento com o jig e manipulação bilateral. Um aparelho de medição
foi usado para determinar níveis de constância e relativa padronização dos registros
da relação cêntrica obtidos de 15 pacientes dentados com idades entre 21

e 45

anos. Concluíram que a manipulação bilateral teve maior constância quando
comparada as outras técnicas testadas, enquanto que o método da deglutição teve
a maior variação; que as posições mais protrusivas foram obtidas com a técnica da
deglutição; que os registros mais retrusivos foram obtidos quando a manipulação do
mento com o jig foi utilizada e que a relação cêntrica pode ser obtida utilizando
diversas técnicas, cabendo aos profissionais avaliar e comparar seus registros para
selecionar a melhor.

Passanezi; Pimentel; Plese (1974) compararam os métodos gráfico extra oral
-

e da deglutição para registro da relação central. Foram selecionados 42 pacientes
de ambos sexos. Para cada paciente, foram obtidas placas-base estáveis e na
dimensão vertical de oclusão correta. Para obtenção do registro da relação cêntrica
pela técnica do arco gótico, foram utilizados o dispositivo e a técnica descritos por
Gysi (1910) Para registro do ponto de deglutição, o mesmo dispositivo extra-oral de
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registro foi utilizado e, após várias marcações, foi eleito o ponto da deglutição como
sendo o que ocorreu com maior freqüência. A medição das distâncias entre os
pontos, devidamente identificados, foi feita por um microscópio óptico comparador
nos sentidos ântero-posterior e lateral. Observaram, no sentido lateral, desvios para
a direita do ponto de deglutição em relação ao arco gótico em 21,4% dos casos, e
para esquerda em 23,8% dos casos, admitindo como limite de erro 0,5mm. No
sentido ântero-posterior, as diferenças totalizaram 50% de desvio do ponto de
deglutição em relação à linha média, considerando um limite de erro de 0,5mm.
Sugeriram que o método da deglutição fornece um ponto que corresponde,
provavelmente, à posição habitual da mandíbula, e que, se usado para obter a
relação cêntrica, deve ser complementar a outro método.

Plese, Sousa; Ciancio (1978) compararam a posição de relação central obtida
através do método extra-oral

e o

ponto correspondente à deglutição em

desdentados totais. Foram selecionados 70 pacientes desdentados totais que
apresentavam bom domínio muscular, caracterizado pela execução com facilidade
dos movimentos de protrusão e lateralidade, rebordos com resiliência média de
fibromucosa e não reabsorvidos excessivamente. Para cada paciente, foram obtidas
placas-base estáveis e na dimensão vertical de oclusão correta. A posição de
relação cêntrica foi obtida através da técnica do arco gótico. Uma vez obtido o
registro da relação cêntrica, pediu-se ao paciente abrir ligeiramente a boca e
deglutir, em seguida, água injetada com o auxilio de uma seringa. A posição de
deglutição foi registrada da mesma maneira que a relação cêntrica. A medição das
distâncias entre os pontos, devidamente identificados, foi feita por um microscópio
óptico comparador. Nos resultados, 55 dos 70 registros mostraram coincidência
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entre a posição de relação central obtidas pelo arco gótico e aquela obtida pela
deglutição. Dos 15 pacientes restantes 9 localizaram-se no lado direito e 6 no lado
esquerdo quanto à relação centrica. Afirmaram que a deglutição, para o registro da
relação centrica a partir de pequenos movimentos de abertura, pode levar o paciente
à posição mais retruída.

Lombardo et al. (1983a) compararam dois métodos para determinação da
relação centrica guiado não-forçado e deglutição. Foram selecionados 30 pacientes
desdentados totais bimaxilares, com idades entre 26 e 74 anos, baseados nos
seguintes critérios clínicos: rebordos pouco reabsorvidos. fibromucosa com
resiliência média, mucosa oral clinicamente normal, ausência de desvio linha
mediana facial e mobilidade mandibular normal. Para cada paciente foram obtidas
placas-base estáveis e na dimensão vertical de oclusão correta. Um dispositivo
registrador extra-oral foi fixado na face vestibular do plano de cera superior

e

inferior. A partir disto, os pontos de relação central passaram a ser obtidos. Para o
registro da relação centrica pelo método guiado não-forçado, o

paciente,

devidamente relaxado, teve sua mandíbula guiada de maneira não forçada. 0 pino
registrador foi baixado e o ponto da relação cêntrica marcado. No registro da relação
cêntrica pelo método da deglutição, o paciente deglutiu pequena porção de gelatina.
operação repetida por duas vezes, e na terceira administração de gelatina,
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paciente deglutiu e imobilizou a mandíbula no mesmo relacionamento em que fora
realizada a deglutição. 0 ponto da relação cêntrica foi marcado. Todos os pontos
obtidos foram devidamente identificados. A mensuração das variações ànteroposteriores entre os pontos de registro da relação cêntrica foi feita com auxilio de
um projetor de perfil e os dados analisados estatisticamente. Concluíram que em
100% dos casos estudados, os pontos de registro obtidos pelos métodos guiado
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não-forçado e da deglutição foram distintos entre si, apresentando afastamento
ântero-posterior médio de 1,02mm +/- 0,13mm e que o método guiado não-forçado
forneceu uma posição mandibular mais posterior, clinicamente representativa da
relação central, quando comparado ao método fisiológico da deglutição.

Complementando o trabalho anterior, Lombardo et al. (1983b) analisou as
variações laterais entre os pontos de registro da relação cêntrica com o auxilio de
um projetor de perfil e os dados estatisticamente. Concluíram que os afastamentos
laterais entre os pontos de registro obtidos pelos métodos analisados apresentaram
um valor médio de 0,78mm +/- 0,11mm e que os valores médios das variações
lineares laterais foram estatisticamente significantes ao nível de 5%.

Hobo; lwata (1985) compararam os métodos da manipulação unimanual do
mento e da manipulação bilateral com o livre fechamento da mandíbula para avaliar
o posicionamento condilar tridimensional através de um aparelho eletrônico de
registro. Foram selecionados 10 pacientes adultos totalmente dentados pelos
seguintes critérios: mínimas restaurações dentais, relação maxilo-mandibular
ortognática e ausência de sintomas de disfunção têmporo-mandibular. Previamente
aos procedimentos de medição, os pacientes utilizaram durante 20min um jig. 0
aparelho eletrônico, composto basicamente por um sensor ligado a um computador,
era capaz de verificar e registrar na boca, a posição tridimensional dos cândilos, não
sendo necessários procedimentos de moldagem e montagem dos modelos em
articulador. Para cada paciente foram feitos 9 registros tridimensionais, 3 para cada
método. Na análise dos resultados, a posição obtida pela técnica da manipulação
bilateral foi usada como referência. Quando a manipulação do mento foi usada, os
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c6ndilos ficaram posicionados 0,3mm posteriormente, 0,13mm para direita e 0,1mm
para inferior á posição referência. No livre fechamento, os c6ndilos ficaram 0,05mm
para posterior, 0,13mm para direita e 0,05mm para inferior em relação á referência.
Concluíram que a manipulação bilateral mostrou os resultados mais consistentes e é
recomendada para obtenção da relação côntrica. 0 posicionamento condilar obtido
pelo método da manipulação bilateral e pelo livre fechamento foi similar Anteroposteriormente e sCipero-inferiormente. A manipulação do mento posicionou o
c6ndilo

posteriormente, inferiormente

e à direita, não sendo um método

recomendado para obtenção da relação cêntrica.

Salvador et al. (1986) estudaram a relação central no desdentado total
utilizando os métodos com o jig e o guiado não forçado. Foram selecionados 40
pacientes desdentados totais bimaxilares na faixa etária de 30 a 65 anos, de acordo
com os seguintes critérios: rebordos clinicamente favoráveis, fibromucosa de
revestimento resiliente, ausência de sinais e sintomas de disfunção têmporomandibular e movimentos mandibulares normais. Em todos os pacientes, foram
executadas as fases clinicas de confecção de próteses totais até que foram obtidas
placas-base estáveis e na dimensão vertical de oclusão correta. Foi utilizado um
dispositivo registrador composto por pino inscritor acoplado à placa base superior, e
placa de registro com ranhura sagital fixada á placa base inferior. Para o registro da
relação cêntrica pelo método guiado não forçado, o paciente, devidamente relaxado,
teve sua mandíbula guiada de maneira não forçada até que os planos ocluiram
suavemente demarcando na placa, através do pino inscritor, o ponto da relação
cêntrica. No método do jig, fez-se a montagem dos 6 dentes anteriores superiores e
inferiores. Com o dispositivo em posição e um apropriado relaxamento muscular do
paciente, este foi orientado a ocluir suavemente sobre o jig sendo que, neste
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momento, o pino inscritor marcou na placa de registro o ponto da relação cêntrica. A
mensuração das distâncias entre os pontos de registro da relação cêntrica foram
feitas com auxilio de um microscópio óptico comparador e os dados analisados
estatisticamente. Como resultado, foram observadas variações lineares no sentido
ântero-posterior entre os pontos de registro nos dois métodos. 0 valor médio de
afastamento ântero-posterior foi de 0,9mm e concluíram que o método do jig
forneceu uma posição mandibular mais posterior, clinicamente representativa da
relação central.

Nogueira et al. (1987a) compararam dois métodos para determinação da
relação cêntrica: guiado não forçado e retrusão da lingua seguida do fechamento da
boca. Foram selecionados 20 pacientes desdentados totais bimaxilares com idades
entre 38 e 79 anos, baseados nos seguintes critérios clínicos: rebordos pouco
reabsorvidos, fibromucosa com resiliência média, mucosa oral sem problemas
patológicos clinicamente detectáveis, relação intermaxilar classe I, ausência de
distúrbios na articulação têmporo-mandibular e capacidade retrusiva da lingua. Para
cada paciente, foram obtidas placas-base estáveis e na dimensão vertical de
oclusão correta. Um dispositivo registrador extra-oral foi fixado na face vestibular do
plano de cera superior e inferior e uma pequena porção de godiva foi colocada na
superfície palatina da base superior com a finalidade de servir como referência ao
posicionamento da lingua. A partir disso, os pontos de relação central passaram a
ser obtidos pelos dois métodos. Os pontos obtidos foram devidamente identificados.
A mensuração das variações ântero-posteriores entre os pontos de registro da
relação cêntrica foi feita com auxilio de um projetor de perfil e os dados analisados
estatisticamente. Concluíram que, em 90% dos casos estudados, houve variações
lineares em sentido ântero-posterior entre os pontos de registro obtidos pelos
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métodos utilizados, com uma média de 0,50mm +/- 0,12mm. 0 método guiado não
forçado forneceu uma posição mandibular mais posterior, clinicamente
representativa da relação central, em 80% dos casos estudados, enquanto a
retrusão da lingua foi mais posterior em 10%. 0 fato de o método guiado não
forçado ter levado a mandíbula a uma posição mais posterior na maioria dos casos
não descarta a utilização do método da retrusão da lingua seguida do fechamento
da boca, visto terem sido pequenas as variações observadas entre os dois métodos
no sentido analisado.

Nogueira et al. (1987b), em trabalho complementar ao anterior, analisaram as
variações lineares laterais entre os pontos de registro da relação cêntrica com
auxilio de um projetor de perfil e os dados foram analisados estatisticamente.
Concluíram que em 95% dos casos estudados, houve variações lineares em sentido
lateral entre os pontos de registro obtidos pelos métodos utilizados, com uma média
de 0,45mm +/- 0,08mm e, em decorrência da pequena amplitude entre as variações
lineares laterais produzidas pelos métodos estudados, os posicionamentos
mandibulares resultantes podem ser considerados aceitáveis clinicamente.

Araújo et al. (1988) compararam, com relação a variações no plano
horizontal, duas metodologias para o registro da relação cêntrica: a técnica do jig e a
técnica de tiras calibradoras. Os experimentos foram realizados em 15 pacientes
com dentição integra até, no minim, segundos molares, ausência de trabalhos
protéticos e nenhum sinal de disfunção mandibular. Para cada paciente, foram
confeccionados três modelos, sendo um superior montado em articulador através do
arco facial e dois inferiores que foram sucessivamente montados contra o superior
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pelas duas diferentes técnicas. Uma vez montados, as técnicas foram comparadas
por três métodos distintos: 1 ) conferência do primeiro contato prematuro através de
marcação com papel carbonado na boca e no articulador; 2) deslizando-se os
modelos montados até a posição de intercuspidação e comparando apreensão da
fita de celofane entre os dentes posteriores no paciente na montagem com jig e na
montagem com fitas calibradoras; 3) análise milimétrica horizontal, utilizando
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Buhnergraph (LONG, 1970). Os resultados obtidos foram semelhantes para ambas
as técnicas nos três métodos comparados e concluíram que, na clinica , o uso das
tiras calibradoras é mais simples e rápido que a técnica do jig.

Mollo Júnior et al. (1992) estudaram a relação central no desdentado total
utilizando os métodos guiado não forçado e o fisiológico da protrusão-retrusão.
Foram selecionados 20 pacientes desdentados totais bimaxilares na faixa etária de
50 a 70 anos, de acordo com os seguintes critérios: rebordo alveolar com altura e
volume aceitáveis, fibromucosa com resiliência média, mucosa oral sadia e ausência
de sinais e sintomas de disfunção têmporo-mandibular. Para cada paciente, foram
obtidas placas-base estáveis e na dimensão vertical de oclusão correta. Um
dispositivo registrador extra-oral foi fixado na face vestibular do plano de cera
superior e inferior e, com a placa de registro devidamente pincelada com pasta
registradora, os pontos de relação central foram obtidos pelos métodos em estudo.
A mensuração das distâncias entre os pontos de registro da relação céntrica foi
realizada

e os dados foram analisados estatisticamente. Foram observadas

variações lineares nos sentidos ântero-posterior em 100% dos casos, e lateral em
95% dos casos. 0 valor médio de afastamento antero-posterior foi de 0 319mm +/0,224mm, enquanto a variação média lateral foi de 0,586mm +/- 0.376mm.
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Concluíram que o método guiado não forçado forneceu uma posição mandibular
mais posterior e clinicamente representativa da relação central.

Paltaleão et al. (1992) compararam a eficiência de dois métodos para
determinação da relação cêntrica: método da cera preparada e o sistema de tiras
calibradoras com leafe wafer. Foram selecionados 11 pacientes de ambos os sexos,
cujas idades variavam de 20 a 29 anos. Os pacientes selecionados tinham relações
oclusais normais, ausência de manifestações patológicas aparentes e presença de
todos os dentes, com exceção dos terceiros molares. Para cada paciente,
obtiveram-se modelos em gesso e estes foram montados em 2 articuladores semiajustáveis através dos dois métodos em questão. Observou-se inclinação condilar
sagital através de radiografias cefalométricas laterais, desvio clinico lateral direito e
esquerdo da linha mediana no paciente e no modelo e angulação em lateralidade
esquerda e direita. Todos os valores dos ângulos obtidos com os registros foram
catalogados. A análise dos resultados não mostrou diferenças estatisticamente
significantes entre os dois métodos comparados para os três critérios observados e
concluíram que o uso do sistema de tiras calibradoras com leafe wafer pode ser
recomendado para realização do registro da relação cêntrica em pacientes
dentados.

Nogueira et al. (1993) compararam dois métodos para determinação da
relação cêntrica: guiado não forçado e estimulação bilateral posterior. Foram
selecionados 30 pacientes dentados naturais bimaxilares, com idades entre 17 e 31
anos, baseados nos seguintes critérios clínicos: relação intermaxilar classe I de
Angle; plano oclusal com características de normalidade; presença de todos os
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dentes, exceto terceiros molares, que poderiam ou não estar presentes; ausência de
sinais e sintomas de disfunção têmpora-mandibular; relação cêntrica e máxima
intercuspidação habitual não coincidentes. Para cada paciente, foram obtidos
modelos em gesso pedra especial. Os modelos superiores foram montados em
articulador semi-ajustável através do arco facial. 0 primeiro método analisado foi o
método guiado não forçado. 0 espaço entre os incisivos centrais interiores e
superiores foi observado determinando o número de tiras de acetato que seriam
interpostas. Este procedimento foi realizado de maneira que o acréscimo de uma tira
às demais promoveu a desoclusão dos dentes posteriores. Após isso, foi obtido um
registro em cera. No método da estimulação bilateral posterior,

o paciente,

devidamente relaxado, teve sua mandíbula guiada conforme descreveu Weinberg
(1969). Da mesma maneira que o método anterior, tiras de acetato foram interpostas
para obter o registro em cera. Os modelos foram articulados através do registro
guiado não forçado e um instrumento de registro semelhante ao Buhnergraph
(LONG, 1970) foi utilizado para marcação dos pontos. Com o registro guiado não
forçado em posição, foram marcados dois pontos, um esquerdo e outro direito, nos
locais correspondentes do instrumento de medição. 0 mesmo foi feito com o registro
pela estimulação bilateral posterior. Os pontos foram devidamente identificados. A
mensuração das distâncias entre os pontos de registro da relação cêntrica foi feita
com auxilio de um projetor de perfil nos sentidos Antero-posterior, infra-superior e
afastamento puro e os dados foram analisados estatisticamente. Concluíram que, no
sentido ântero-posterior, houve tendência do método da estimulação bilateral
posterior produzir posições condilares mais posteriores, no sentido infra-superior não
houve predomínio de posicionamentos condilares de um método sobre outro. Os
afastamentos condilares ocorridos entre os métodos estudados não foram simétricos
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para os lados direito e esquerdo, existindo variações nos sentidos antero-posterior e
infra-superior e os valores numéricos dos afastamentos ocorridos nos sentidos
ântero-posterior, infra-superior e puro não foram estatisticamente significantes.

Souza (1993) comparou as técnicas da manipulação do mento, manipulação
bilateral do jig e das tiras calibradoras. Para tanto, selecionou 10 pacientes de
acordo com os seguintes critérios: dentição completa com pelo menos 28 dentes,
chave de oclusão classe I, ausência de problemas periodontais, historia negativa de
tratamento ortodôntico, sem sintomatologia de problemas articulares

e histórico

negativo de ajuste oclusal por desgaste seletivo. Os modelos em gesso foram
montados sucessivamente em articulador através das 4 técnicas e, com o auxilio de
um instrumento semelhante ao Buhnergraph (LONG, 1970)

e ao Vericheck

(VVILLIAMSON ET AL 1980), os pontos correspondentes a relação cêntrica obtidos
foram marcados e identificados. Concluiu-se que a técnica da manipulação do
mento apresentou resultados mais consistentes, sendo mais uniforme, o que pode
estar relacionado com a intimidade do operador no uso desta técnica. As técnicas da
manipulação do mento, manipulação bilateral

e das tiras calibradoras não

apresentaram diferença estatisticamente significante, sendo que a diferença foi
somente percebida na técnica do jig. Não foram encontrados argumentos suficientes
para se estabelecer uma técnica ideal para todos os casos, o que sugere que
qualquer uma das técnicas, se bem executada, pode levar o paciente a relação
cêntrica.

Nogueira et al. (1996) estudaram a relação central no desdentado total
utilizando os métodos da retrusão da lingua e da inclinação da cabeça para trás.
Foram selecionados 20 pacientes desdentados totais bimaxilares na faixa etária de
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35 a 67 anos, de acordo com os seguintes critérios: rebordos pouco reabsorvidos.
fibromucosa com resiliência normal, mucosa oral sem problemas patológicos
clinicamente detectáveis, ausência de sinais e sintomas de disfunção têmporomandibular, capacidade de posicionar a ponta da lingua na transição palato
duro/palato mole e capacidade de inclinar a cabeça para trás. Para cada paciente
foram obtidas placas-base estáveis e na dimensão vertical de oclusão correta Um
dispositivo registrador extra-oral foi fixado na face vestibular do plano de cera
superior e inferior e uma pequena porção de godiva foi colocada na superfície
palatina da base superior com a finalidade de servir como referência ao
posicionamento da lingua. A partir disso, os pontos de relação central passaram a
ser obtidos através dos métodos em questão. A mensuração das distâncias entre os
pontos de registro da relação cêntrica foram feitas

e os dados analisados

estatisticamente. Foram observadas variações lineares de posicionamento
mandibular, nos sentidos antero-posterior e lateral, entre os pontos de registro da
relação cêntrica nos dois métodos, sem predominância de um método mais posterior
ou lateral. 0 valor médio de afastamento antero-posterior foi de 0,92mm +/- 0.19mm,
enquanto que a variação média lateral foi de 0,34mm +/- 0,06mm. Concluíram que é
interessante a observação das posições mandibulares determinadas pelos métodos
estudados para que o dentista possa decidir-se pela mais representativa, avaliando
as limitações que podem impedir sua aplicação clinica, justamente por alguns
pacientes não serem capazes de efetuar tais manobras.
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3 DISCUSSÃO

Shanahan (1956), Boucher; Hickey; Zarb (1977), Plese; Sousa; Ciancio
(1978) concordaram que o método da deglutição para o registro da relação cêntrica
pode levar a mandíbula à posição mais retruida. Passanezi; Pimentel; Plese (1974) e
Boucher; Hickey; Zarb (1977) ressaltaram que o método da deglutição deve ser
complementar a outro método de obtenção da relação cêntrica, pois o paciente pode
deglutir fora da posição mais retruida. Walker (1962) concluiu que o método da
deglutição não foi seguro para se obter a posição mais retruida da mandíbula em
relação à maxila a uma dada dimensào vertical. Kantor; Silverman; Garfinkel (1973)
afirmaram em seu estudo que o método da deglutição obteve os registros mais
protrusivos e teve a maior variação nos registros de relação cêntrica obtidos.

Nasr; Griffiths (1973) salientaram que o exercício terapêutico de retrusão da
lingua seguido do fechamento da boca promoveu efetiva desprogramação de
reflexos excêntricos e treinou o paciente a fechar a mandíbula em relação cêntrica.
Boucher; Hickey; Zarb (1977) salientaram que o método da retrusão da lingua
provocou deslocamento da prótese total ou da base de prova pela ação lingual.

Boyanov (1970) enfatizou que o método da inclinação da cabeça para trás foi
de fácil aplicação e proporcionou resultados precisos, podendo ser usado com
sucesso após poucas tentativas com um paciente. Boucher; Hickey; Zarb (1977)
discordaram, afirmando ser difícil a obtenção do registro pela posição que a cabeça

ficou durante o procedimento, atrapalhando a colocação e remoção do dispositivo de
registro da boca.

Nogueira et al. (1996) observaram variações lineares de posicionamento
mandibular, nos sentidos ântero-posterior e lateral, entre os pontos de registro da
relação cêntrica nos métodos da retrusão da lingua e da inclinação da cabeça para
trás, sem predominância de um método mais posterior ou lateral.

Long (1973), Araújo et al. (1988), Paltaleão et al. (1992) e Souza (1993)
recomendaram o uso das tiras calibradoras para obtenção e registro da relação
cêntrica. Araújo et al. (1988) e Souza (1993) compararam o método das tiras
calibradoras e do jig e não encontraram diferença estatisticamente significante entre
os pontos correspondentes a relação cêntrica obtidos pelos dois métodos. Dawson
(1993) afirmou que o uso das folhas calibradoras comumente causa deslocamento
distal se elas forem usadas com contração forte dos músculos elevadores em
combinação com uma sobremordida profunda. Para ele, o uso correto das folhas
requer delicadas contraçÕes musculares e um suporte manipulativo para cima em
direção aos ceindilos.

Dawson (1993); Ash; Ramfjord (1996) concordaram que manipulação bilateral
do mento é uma excelente técnica, porém estes autores destacaram que o método
requereu assistência de uma terceira pessoa para localizar e registrar a posição,
enquanto que o método da manipulação unimanual do mento teve vantagem de
poder ser aplicada pelo dentista, somente, sem a necessidade de um auxiliar.
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Hobo; lwata (1985) e Dawson (1993) concordaram que a manipulação do
mento realizada pela técnica unimanual desloca os ceindilos para trás e para baixo,
não os levando à relação cêntrica e afirmaram que a manipulação bilateral foi o
método mais efetivo para levar os ctindilos à posição mais superior.

Kantor; Silverman; Garfinkel (1973) afirmaram que o método da manipulação
bilateral teve maior constância quando comparada aos métodos da deglutição,
manipulação do mento e manipulação do mento com o jig.

Já Souza (1993) concluiu que o método da manipulação do mento apresentou
resultados mais consistentes se comparado com a manipulação bilateral, com o
método do jig e com o das tiras calibradoras. Salientou que o resultado podia estar
associado à maior intimidade do operador com o método da manipulação unimanual.

Kantor; Silverman; Garfinkel (1973) e Souza (1993) concordaram que a
posição de relação cêntrica pode ser obtida utilizando qualquer uma das técnicas,
desde que estas sejam bem executadas.

Estudos comparativos de métodos de obtenção da relação cêntrica realizados
por Celenza (1973), Kantor; Silverman; Garfinkel (1973), Salvador et al. (1986),
Nogueira et al. (1993), demonstraram a tendência de os métodos dirigidos
apresentarem posições mais posteriores que os métodos autônomos ou fisiológicos.

4 CONCLUSÃO

- A complexidade da relação cêntrica se deve ao fato de este ser um assunto
multifacetado que não se restringe somente aos métodos para seu registro. mas que
envolve o estudo das posições condilares, correlaciona aspectos da anatomia e
fisiologia da articulação têmpora-mandibular, avança no campo da fisiologia neuromuscular e até o relacionamento oclusal.

- É fundamental o correto estabelecimento da relação cêntrica como posição
de referência para trabalhos reabilitadores protéticos.

- A eleição do método mais adequado depende do conhecimento técnico do
profissional e da situação clinica apresentada pelo paciente.
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