
Arquivo Brasileiro de Odontologia       113

PLANOS-GUIA E MÉTODOS DE TRANSFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DE UMA TÉCNICA

GUIDING PLANES AND METHODS FOR TRANSFERRING: A TECHNIQUE DESCRIPTION

Resumo: Um dos aspectos mais negligenciados no plano de tratamento das Próteses Parciais Removíveis

(PPR) é o preparo, desenho e transferência intraoral dos planos-guia. Eles são descritos como duas ou mais

superfícies verticalmente paralelas dos dentes pilares, com o objetivo de orientar assim como dirigir a trajetória de

inserção e remoção da PPR. O perfeito paralelismo não pode ser obtido diretamente na boca do paciente. Embora

existam alguns dispositivos e procedimentos, os planos-guia não são preparados com freqüência pela maioria

dos profissionais. O objetivo deste artigo é relembrar aos profissionais a importância dos planos-guia e descrever

a técnica de transferência para a boca do paciente utilizada na disciplina de Prótese Parcial Removível da Faculdade

de Odontologia-PUC Minas e que tem contribuído para o sucesso no planejamento das PPR.
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INTRODUÇÃO

O sucesso ou fracasso da prótese parcial

removível (PPR) depende de vários fatores (Rudd et

al. 1999). Segundo Holt (1981), Bezzon, Ribeiro &

Pagnano (2000), Sato & Hosokawa (2000), Muzilli

& Meloncini (2002), Kaiser & Jones (2003), um dos

aspectos mais negligenciados no planejamento das

próteses parciais removíveis é o preparo e desenho

dos planos-guia. Os planos-guia são descritos como

duas ou mais superfícies verticalmente paralelas dos

dentes pilares, orientadas de modo a direcionar a

trajetória de inserção e remoção da PPR.

É amplamente aceito, com base em

observações clínicas (Davenport et al., 2001), que o

uso de planos-guia confere um número de benefícios

na construção de uma PPR. Esses benefícios incluem:

� Estabilidade aumentada: o plano-guia

impede o deslocamento da prótese em outra direção

que não seja a trajetória de deslocamento planejada;

� Reciprocidade: o plano-guia permite ao

componente de reciprocidade (braço de oposição do

grampo) manter um contato contínuo com o dente

quando a PPR é instalada ou removida;

� Deformação do grampo: o plano-guia

assegura a flexão do grampo dentro do limite em que

ele foi desenhado, impedindo sua deformação, quando

a PPR é colocada ou retirada pelo paciente;

� Estética melhorada: o plano-guia em

dentes anteriores permite um contato íntimo entre a

sela e o dente, criando uma aparência natural.

Os planos-guia são normalmente preparados
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nas faces proximais de dentes vizinhos ao espaço

protético (mesial ou distal), nas faces linguais ou

palatinas e, se necessário, nas superfícies vestibulares

ou arestas próximo-linguais ou próximo-palatinas,

para a adequação da linha equatorial. Os preparos

devem ser feitos da forma mais paralela possível, ao

longo eixo dos dentes suportes, mantendo o contorno

anatômico da coroa no sentido vestíbulo-lingual ou

mésio-distal. Quanto maior for o número de dentes

preparados e mais distantes estes forem entre si,

melhor será a estabilização conseguida; dois

elementos, no mínimo, devem sofrer desgaste e

sempre em mais de uma face (Loddis et al. 1998).

Como esse procedimento auxilia na

estabilização dos dentes pilares contra forças laterais

e da PPR contra forças horizontais, reduz-se o

estresse e aumenta-se a retenção (Rudd et al. 1999).

Apesar da importância dos planos-guia em

PPR ser exaustivamente analisada e discutida na

literatura, muito pouco se tem mostrado sobre técnicas

práticas, seguras e simples, que possibilitem aos

profissionais em geral a sua determinação, obtenção,

transferência e preparo nos dentes suportes

intraoralmente. O paralelismo perfeito não pode ser

obtido, quando os planos-guia são preparados

diretamente na boca do paciente. Somente 4,6% dos

modelos enviados a laboratórios comerciais mostram

algum preparo e somente 6% dos profissionais

preparam planos-guia (ZanettI & Froner, 1986; Sato

& Hosokawa, 2000).

O objetivo deste artigo é, através da revisão

da literatura, relembrar aos profissionais da

importância dos planos-guia no planejamento de uma

PPR e descrever uma técnica de transferência utilizada

pelos alunos da Disciplina de Prótese Parcial

Removível da Faculdade de Odontologia – PUC

Minas, obtida no modelo de estudo com auxílio do

delineador para os dentes suportes na boca do

paciente, tornando mais precisas as manobras

necessárias para o correto preparo da boca e que

tem contribuído significativamente para o sucesso dos

trabalhos realizados.

REVISÃO DA LITERATURA

Krikos (1975) afirmou que a técnica manual

de preparo dos planos-guia para prótese parcial

removível, embora economize tempo clínico, tem

como desvantagem a inabilidade dos profissionais em

estabelecer o perfeito paralelismo, com graus

diferentes de divergência oclusal. Preconizou a técnica

que permitia o preparo dos planos-guia diretamente

no esmalte dos dentes suportes, obedecendo à

direção de inserção determinada no modelo de

estudo. Para tanto, deveria ser confeccionada no

modelo de estudo, com auxílio do delineador, uma

muralha de godiva, na qual seria fixado um pino

metálico com a mesma direção de inserção pré-

estabelecida. Essa muralha com o pino seria

posicionada nos dentes adjacentes ao dente suporte,

de modo que possibilitasse a realização de um traço

na face vestibular desse dente. Esse traço apresentaria

a mesma orientação direcional pré-estabelecida no

modelo de estudo, como sendo a direção de inserção

que serviria de referência para a realização dos planos-

guia no dente suporte.

Göransson & Parmlid (1975) propuseram

como o mais eficiente meio de preparo de planos-

guia diretamente no esmalte dos dentes suportes, a

utilização de delineadores de boca e idealizaram um

aparelho denominado “Paramax II”. Este aparelho

assemelhava-se aos delineadores utilizados para a

confecção de dentes com finalidade de receberem

restaurações metálicas fundidas com retenção a pino.

Ele permitia a realização de vários planos-guia

diretamente na boca e em diferentes dentes de um

mesmo arco.
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O′Meeghan & Behrend (1983) chamaram a

atenção para a desvantagem e a falta de precisão da

“técnica visual simples” no preparo de planos guia

em dentes pilares. É uma técnica muito limitada. O

paralelismo dos pilares deve ser determinado no

modelo diagnóstico e transferido para a boca por meio

de algum dispositivo mecânico que propicie acuidade

e que possa ser utilizado intra ou extra oralmente e

funcione como um anteparo para o posicionamento

correto da broca.

Magalhães Filho et al. (1984) idealizaram uma

guia de transferência confeccionada em resina acrílica

térmica ou quimicamente ativada. Após a obtenção

dos planos-guia, faz-se o esboço a lápis da futura

guia que será obtida de maneira semelhante àquela

de bases de prova de próteses totais ou parciais

removíveis de extremidade livre ou espaços protéticos

longos. Após a polimerização da guia de transferência,

esta deverá ser trabalhada no delineador, através de

uma peça de mão, acoplada à haste cursora vertical

pela abraçadeira paralelizadora do delineador,

desgastando a resina até que fique paralela aos planos

guia preparados no modelo de estudo.

Zanetti & Froner (1986) apresentaram uma

técnica de transferência dos planos-guia obtida no

modelo de estudo para a boca bastante simples. Após

a obtenção dos planos guia no modelo de estudo

fixado no delineador, constrói-se um casquete em cera

para fundição de todos os dentes suportes. Com o

auxílio da faca fixada à haste cursora vertical do

delineador, procede-se ao desgaste da cera nas áreas

onde foram preparados os planos guia. Fundem-se

esses casquetes de cera, obtendo-se as coroas de

transferência que são fixadas aos dentes suportes com

um agente cimentante temporário. Com uma broca

diamantada cilíndrica, procede-se a redução da

convexidade dos dentes suportes até que a broca

toque a coroa guia de transferência. Removem-se os

casquetes e procede-se ao polimento das áreas

desgastadas.

Wang et al. (1990) descreveram método

simples e efetivo para transferir os planos-guia

intraoralmente, a partir do modelo de estudo.

Utilizaram gabarito de silicona confeccionado sobre

o modelo de gesso e desgastado com broca presa a

um delineador, acompanhando os planos previamente

obtidos. O gabarito foi colocado sobre os dentes

suportes intraoralmente e os planos-guia, obtidos no

modelo de estudo, foram fácil e definitivamente

duplicados na boca.

Kippax et al. (1996) propuseram a

preparação de planos-guia sobre o esmalte, usando

uma peça de mão convencional recíproca. As

superfícies criadas com este dispositivo foram

comprovadas através de micrografias escaneadas

eletronicamente.

Todescan et al. (1996) divulgaram uma técnica

de transferência dos planos-guia. Uma base de prova

é confeccionada sobre o modelo já mapeado,

abrangendo tecido mole e superfícies dentais não

selecionadas para suporte do aparelho. Pinos são

posicionados na haste vertical do delineador e fixados

em pontos estratégicos da base da prova, que é

provisoriamente cimentada na boca.

Kliemann & Oliveira (1999) afirmaram que

para a transferência dos planos-guia do modelo de

estudo para a boca praticamente não há uma técnica

simples, prática e segura. A construção de guias de

transferência plástica ou metálica demanda grande

tempo laboratorial que, por sua vez, pode ser anulada

pelo posicionamento incorreto da guia na cavidade

bucal. Recomendaram a comparação do preparo

realizado no modelo de estudo com aqueles realizados

na cavidade oral. Não é, segundo os autores, uma

técnica precisa, mas é mais prática e mais rápida.
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DESCRIÇÃO DA TÉCNICA

Na Disciplina de Prótese Parcial Removível

da Faculdade de Odontologia da PUC Minas, após

terem delineado os modelos de estudo de seus

pacientes no delineador, registrado o plano de

inserção e feito o desenho preliminar da prótese os

alunos preparam os planos-guia, isto é, a adequação

dos contornos axiais das coroas dos dentes escolhidos

como pilares. Executam os seguintes passos:

� Movimentação do porta-modelos sobre

a plataforma do delineador, de maneira a estabelecer

o contato das superfícies proximais de cada dente

suporte com a faca, fixada à haste vertical móvel do

aparelho (Figura I). Isto se fará em relação a cada

suporte em separado, com o objetivo de constatar-

se ou não, a existência de “ângulos mortos” nas faces

proximais de cada um. A presença de “ângulos

mortos” é condição necessária ao preparo dos

planos-guia nessas faces;

limite terço- médio / terço- gengival da coroa. O

preparo de um plano-guia deverá se limitar à coroa

anatômica do dente, não devendo, em qualquer

hipótese, estender-se além do limite esmalte-cemento,

formar “ângulos vivos” ou estender o desgaste até às

regiões correspondentes às pontas ativas dos

grampos, pois isto comprometeria a retenção

anteriormente calibrada;

A etapa seguinte consistirá no preparo dos

planos-guia por lingual ou palatino nas regiões onde

foram desenhados os braços de oposição. O desgaste

deverá ser efetuado apenas nas regiões onde o braço

de oposição foi desenhado no cone retentivo,

mantendo-se o contorno normal desta face no sentido

mésio-distal (Figura III);

Figura I - Contato da faca com a face proximal do dente.

� Feita esta verificação, inicia-se o preparo

dos planos-guia, com a faca contatando a face mesial

do dente suporte, pressionando o modelo contra a

mesma e, com movimentos curtos de vaivém,

promove-se o desgaste que vai resultar no plano-guia

(Figura II).

A extensão oclusogengival do plano-guia

variará de acordo com a situação da superfície

proximal, do pilar. Esta redução se estenderá até o

Figura II - Desgaste da superfície mesial com a faca.

Figura III - Desgaste da superfície lingual.
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� Posteriormente são confeccionados os

casquetes de transferência em resina acrílica sobre

os dentes onde foram preparados os planos-guia

(Figuras IV a IX):

• Proteção com roletes de cera da porção

cervical do dente onde foi feito o plano-guia;

• Lubrificação com vaselina líquida da

porção do dente que ficou exposta;

• Confecção dos casquetes de

transferência pela técnica do pincel;

• Polimerização dos casquetes de resina e

remoção da cera de proteção;

�  O modelo é novamente levado ao

delineador seguindo a direção de inserção

previamente estabelecida. Os casquetes são

desgastados de acordo com os planos-guia definidos

no mesmo modelo, com uma broca cilíndrica colocada

em uma peça de mão fixada à haste vertical do

delineador por meio de uma abraçadeira

paralelizadora, até que os planos-guia previamente

obtidos sejam evidenciados (Figuras X a XII);

Figura IV - Proteção com rolete de cera da porção cervical

dos dentes pilares

Figura V - Visão por vestibular da extensão da cera.

Figura VI - Confecção dos casquetes de transferência em

acrílico pela técnica do pincel.

Figura VII - Complementação do casquete  com acrílico.

Figura VIII - Casquetes de transferência prontos após

polimerização da resina.

Figura IX - Visão do excesso dos casquetes de

transferência que deverá ser desgastado.
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paciente, para orientar a quantidade e o sentido do

desgaste a ser efetuado. Áreas ou superfícies que se

mostrarem salientes às superfícies axiais das coroas-

guia de transferência deverão ser desgastadas por meio

de uma broca diamantada cilíndrica até que a haste ou

pescoço da broca toque a coroa-guia de transferência.

É uma técnica fácil, de custo reduzido e de rápida

execução pelo profissional (Figura XIII a XVI).

Figura X -

Modelo reposicionado

no delineador,

colocação da

abraçadeira e

micromotor com peça

reta e broca cilíndrica.

Figura XI - Visão da posição da broca e o excesso do

casquete a ser desgastado.

Figura XII - Desgaste feito e visão do paralelismo do

casquete com o plano-guia.

�  Esses casquetes são depois posicionados

e cimentados com um cimento temporário na boca do

Figura XIII - Modelo simulando a boca do paciente, onde

se percebe a quantidade de dente a ser desgastada.

Figura XIV - Visão por lingual do plano guia a ser

desgastado

Figura XV - Plano-guia lingual desgastado de acordo com

o casquete de transferência executado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem inúmeras técnicas de transferência

dos planos-guia do modelo de estudo para a boca,

com vantagens e desvantagens próprias quanto à

relação custo/ benefício, à habilidade do

profissional e ao tempo clínico necessário para sua

confecção. Contudo, nenhuma técnica é adotada

universalmente. É inquestionável a importância da

confecção dos planos guia no preparo prévio da

boca anteriormente à instalação da prótese parcial

removível, qualquer que seja a técnica de

transferência empregada.

ABSTRACT

One of the most neglected aspects of

Removable Partial Denture (RPD) treatment planning

is the preparation, design and intraorally transference

of guiding planes. Guiding planes are described as two

or more vertically parallel surfaces of abutment teeth

so oriented as to direct the path of placement and

removal of RPD. A perfect parallelism cannot be

obtained directly in the patient′s mouth. Although some

devices and procedures exist, guiding planes are

infrequently prepared in the practitioner′s clinic. The

purpose of this article is to remind dental practitioners

of the importance of guiding planes and describe a

technique of intraorally transference performed by the

students at Faculty of Dentistry – PUC Minas, which

has been contributing to the success of RPD′ s
planning.
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