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Mesa ou Plataforma Oclusal

Estrutura do dente que vai entrar em contato com a superfície oclusal do
dente antagonista.

Porção oclusal dos dentes pluricuspídeos formada pelas vertentes
internas das cúspides vestibulares e linguais.

Superfície compreendida entre as arestas longitudinais das cúspides
vestibulares e linguais, de direção mésio-distal, e as cristas marginais mesiais
e distais, de direção vestíbulo-lingual.



Vértice das cúspides

• Parte mais alta da cúspide.



Aresta Longitudinal

• Parte mais saliente da cúspide, separa a cúspide em parte mesial e distal.



Crista Transversal Oblíqua

• Parte mais saliente a partir do vértice. Divide a vertente triturante em
mesial e distal.





Cristas Marginais

• Mesiais e Distais, unem a cúspide vestibular e lingual.



Vertente Lisa (externa)

• Dividida em mesial e distal.



Sulco de desenvolvimento vestíbulo-lingual

• De vestibular em direção oclusal e em palatino em direção oclusal.



Sulco de desenvolvimento mésio-distal

• Corre no sentido mésio-distal como o próprio nome diz.



Esses elementos devem estar bem esculpidos em restaurações e bem
posicionados em tratamentos ortodônticos, para obtermos uma oclusão
estável.





Função da Mesa ou Plataforma Oclusal

• No interior desta superfície, as cúspides dos dentes antagonistas articulam
com fóssulas e/ou cristas marginais;

• Distribuir as forças mastigatórias, para que sejam transmitidas no sentido
do longo eixo dos dentes, proporcionando estabilidade oclusal e tolerância
pelos tecidos de sustentação;

• Guiar os alimentos para a correta trituração;

• Proteger todos os tecidos de suporte.



Características da Mesa ou Plataforma Oclusal

• A largura vestíbulo-lingual não deve ultrapassar 60% da mesma dimensão
do dente;



Características da Mesa ou Plataforma Oclusal

• Ser localizado no centro do eixo longitudinal da raiz;



Características da Mesa ou Plataforma Oclusal

• Ser perpendicular a inclinação axial.



Componentes da Mesa ou Plataforma Oclusal

• Fossas ou fóssulas;

• Sulco;

• Cristas marginais;

• Cúspides.



Fossas ou fóssulas

São pequenas depressões, de média profundidade, que se situam na face
oclusal e vestibular dos dentes pré-molares e molares, apresentando
aspecto variável, ora como escavações triangulares, ora losângicas ou então
arredondadas.



Fossas ou fóssulas

Pré-molares: (2) mesial e distal.



Fossas ou fóssulas

Molares: (4) mesial, distal, central e vestibular.



Fossas ou fóssulas

Incisivos e Caninos: (1) Fossas amplas limitadas pelas cristas marginais
mesial e distal e superiormente pelo cíngulo.



Fossas ou fóssulas

Sua função é guiar os alimentos numa direção que assegure:

• Correta trituração;

• Proteger os dentes de suporte;

• Aliviar a carga oclusal.



Sulcos

Depressão linear, geralmente pronunciadas, que separa uma cúspide da
outra.



Sulcos

• Principal: bem nítido e profundo, dirigido de mesial para distal ou que,
partindo da face oclusal, atinge as respectivas faces vestibular e lingual.

• Secundário: mais discreto, apenas entalham as superfícies inclinadas das
cúspides, completando a morfologia destas saliências dentárias.



Sulcos

Sua função é guiar os alimentos numa direção que assegure:

• Correta trituração;

• Proteger os dentes de suporte;

• Aliviar a carga oclusal.



Cristas Marginais

São elevações lineares, mesiais e distais, constantes da face oclusal dos
dentes jugais que unem as cúspides vestibulares e linguais desses às
respectivas faces proximais.



Cristas Marginais

Nos incisivos bem evidentes e no canino menos nítidas, observam-se
duas saliências de esmalte quase verticais entre a face lingual e as faces
proximais, que formam as cristas marginais.



Cristas Marginais

Tem por função confinar os alimentos na superfície oclusal,
conjuntamente com os planos inclinados cuspídeos, e proteção dos tecidos
gengivais, principalmente a papila interdentária, fazendo deslizar os
alimentos.



Cristas Marginais

• Corretamente demarcadas.

• Bem definidas.

• Mesmo plano do dente vizinho.



Cúspides

São saliências piramidais de base quadrangular, de volume variável, que
se situam nas faces oclusais dos dentes pré-molares e molares.



Cúspides

• Quatro faces ou planos inclinados (vertente triturante e lisa)

• Bordas ou arestas de média visibilidade.

• Ápices não pontiagudos.



Cúspides

Tem como função:

• Manter a DVO;

• Proteger;

• Permitir contatos interoclusais sob condições estáveis;

• Permitir que os movimentos de deslizamento entre as superfícies oclusais
dos dentes antagonistas ocorram sem interferência.



Cúspides

Classificação dos dentes quanto ao número de cúspides:

• Unicuspidado.



Cúspides

Classificação dos dentes quanto ao número de cúspides:

• Bicuspidado.



Cúspides

Classificação dos dentes quanto ao número de cúspides:

• Tricuspidado.



Cúspides

Classificação dos dentes quanto ao número de cúspides:

• Tetracuspidado.



Cúspides

Classificação dos dentes quanto ao número de cúspides:

• Pentacuspidado.



Pontos de Suporte da Oclusão
São os locais onde o vértice esférico das cúspides de suporte, ocluem

com linhas curvas ou convexas da superfície oclusal oposta.



Pontos de Suporte da Oclusão

O contato se dá em pontos ou áreas muito circunscritas (pequenas):

• Tripodismo: três pontos de suporte da cúspide em contato com a fossa,

possibilitando estabilidade lateral e antero-posterior.



Pontos de Suporte da Oclusão

Tem por função:

• Cortar os alimentos, como lâminas;

• Estabilidade da oclusão;

• Alimentos escoarem através dos sulcos.



Pontos de Suporte da Oclusão

Localização:

• Centro da face oclusal dos dentes pré-molares e molares em fóssulas e
cristas marginais.

• Face palatina de incisivos e caninos.



Cúspides de Suporte da Oclusão
São as cúspides funcionais da superfície oclusal, que ocluem com o dente

antagonista. Nos superiores são as palatinas e nos inferiores são as
vestibulares.



Cúspides de Suporte da Oclusão

Tem por função:

• Suporte;

• Sustentação;

• Manter estabilidade oclusal;

• Manter DVO.



Localização das Cúspides de Suporte da 
Oclusão

• Mandíbula: 2 grupos – Pré-molares e Molares / Caninos e Incisivos.

• Maxila: 1 grupo – Pré-molares e Molares.

Por que anteriores superiores não?



1º Grupo Mandibular
Cúspides vestibulares dos pré-molares e molares inferiores.

• Vértice mais alto do que os das cúspides linguais.

• Vértice mais arredondado do que os das cúspides linguais.

• Localizada na direção do eixo longitudinal que passa pelo ápice do dente.



1º Grupo Mandibular
Cúspides vestibulares dos pré-molares e molares inferiores.



1º Grupo Mandibular
Cúspides vestibulares dos pré-molares e molares inferiores.

Função:

• Manter a DVO;

• Assegurar a estabilidade de oclusão;

• Mais importante que os outros grupos.



1º Grupo Mandibular
Cúspides vestibulares dos pré-molares e molares inferiores.

Pontos de suporte:

• Em arcada regular e MIH ou ROC, as arestas longitudinais das cúspides
vestibulares inferiores se instalam no centro das superfícies oclusais dos
dentes superiores, antagonistas, em CRISTAS MARGINAIS ou FOSSAS
CENTRAIS.



1º Grupo Mandibular
Cúspides vestibulares dos pré-molares e molares inferiores.

Pontos de suporte:

• Se articulam principalmente com as cristas marginais dos dentes
superiores. Somente a cúspide média do 1º molar inferior e a distal do 2º
molar se articulam com as fossas centrais dos molares superiores.



2º Grupo Mandibular
Borda Incisal dos Caninos e Incisivos Inferiores.

• Incisivos laterais e caninos inferiores se articulam com os dois dentes
antagonistas.

• Incisivos centrais inferiores se apoiam em um central antagonista.



2º Grupo Mandibular
Borda Incisal dos Caninos e Incisivos Inferiores.



2º Grupo Mandibular
Borda Incisal dos Caninos e Incisivos Inferiores.

Função:

• Estabilidade da oclusão;

• Atividade funcional durante os movimentos de protrusão, látero-protrusão
e lateralidade.



2º Grupo Mandibular
Borda Incisal dos Caninos e Incisivos Inferiores.

Pontos de Suporte:

• Face palatina dos incisivos e caninos superiores.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

• Vértice mais alto do que os vestibulares.

• Vértice mais arredondado do que o das cúspides vestibulares.

• Localizado na direção do eixo longitudinal que passa pelo ápice do dente.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Função:

• Manter a DVO;

• Assegurar a estabilidade da oclusão;

• Menos importante do que as do 1º grupo mandibular.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Pontos de suporte:

• Em arcada regular e MIH ou ROC, as arestas longitudinais das cúspides
palatinas superiores se instalam (ocluem) no centro das superfícies oclusais
dos dentes inferiores antagônicos, em FOSSAS ou CRISTAS MARGINAIS.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Pontos de suporte:

• Os molares se articulam em FOSSAS CENTRAIS dos molares inferiores, com
exceção das CÚSPIDES DISTO-PALATINAS dos molares superiores, que se
contactam (ocluem) com as CRISTAS MARGINAIS dos molares inferiores.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Pontos de suporte:

• Os pré-molares superiores se relacionam (ocluem) com a superfície oclusal
do pré-molares inferiores de três maneiras diferentes:

a) As cúspides palatinas dos PM superiores não entram em contato com a
superfície oclusal inferior.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Pontos de suporte:

• Os pré-molares superiores se relacionam (ocluem) com a superfície oclusal
do pré-molares inferiores de três maneiras diferentes:

b) As cúspides palatinas dos PM superiores se articulam quase sempre nas
fossas distais dos PM inferiores.



3º Grupo Mandibular
Cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores.

Pontos de suporte:

• Os pré-molares superiores se relacionam (ocluem) com a superfície oclusal
do pré-molares inferiores de três maneiras diferentes:

c) As cúspides palatinas dos PM superiores se articulam com crista marginal
dos PM e do 1º molar inferior.


