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RESUMO 

 

Introdução: Em tratamentos reabilitadores complexos um bom prognóstico é 

estabelecido quando é alcançado o equilíbrio entre o sistema estomatognático e a 

oclusão. Para tanto, faz-se necessário, inicialmente, o conhecimento das variadas 

técnicas para o reestabelecimento deste equilíbrio, bem como sua indicação, 

aplicação, registro, independente do número de dentes ausentes e sua disposição 

no arco. A relação cêntrica é muito importante para o diagnóstico e planejamento 

dos tratamentos reabilitadores orais, devido ao fato de se tratar de uma posição 

crânio mandibular passiva de reprodução em qualquer indivíduo. Objetivo: O 

presente estudo tem como objetivo ilustrar através de um relato de caso como obter 

um registro interoclusal em relação cêntrica, através da desprogramação oclusal 

pelas técnicas de: JIG de Lucia, tiras de Long (Leafe Gauge) e registros pelas 

técnicas de manipulações: bilateral de Dawson e frontal. Relato de caso: Paciente 

J. R. S. S. do gênero masculino, 64 anos, procurou serviço odontológico para 

tratamento reabilitador, com a seguinte queixa principal: “Dente da frente quebrou, 

fiquei preocupado com a peça”. Durante a anamnese e exame clínico percebeu-se 

que independentemente da modalidade protética-reabilitadora a ser planejada, era 

necessário a confecção de modelos de estudo e montagem em articulador semi-

ajustável para o adequado entendimento da relação maxilo-mandibular que estava 

em colapso e a identificação de possíveis contatos prematuros. Foi realizada a 

desprogramação oclusal para obtenção da relação cêntrica, que permitiu uma 

adequada montagem em articulador semi-ajustável, e, por conseguinte a 

possibilidade de planejar um tratamento reabilitador baseado em oclusão de relação 

de Cêntrica (ORC). Conclusão: Perante a experiência obtida no decorrer do estudo 

de caso foi possível avaliar que o êxito da desprogramação oclusal depende da 

cooperação do paciente, da habilidade e experiência do operador e independe da 

metodologia empregada.  

Palavras chaves: Relação central, oclusão dentária, registro da relação 

maxilomandibular.  

 



ABSTRACT 

 

Introduction: In complex rehabilitation treatments a good prognosis is established 

when the balance between the stomatognathic system and the occlusion is reached. 

Therefore, it is necessary, initially, the knowledge of many techniques for the 

reestablishment of this balance, as well as its indication, application, registration, 

independent of the number of lost teeth and their position in the arch. The centric 

relation is very important for the diagnosis and planning of the oral rehabilitation 

treatments, because it is a passive craniomandibular position that can be reproduced 

in any individual. Objective: This study aims to illustrate through a case report how 

to obtain an interocclusal record in centric relation, through occlusal deprogramming 

by the techniques of: Lucia JIG, Long strips (Leafe Gauge) and records by 

manipulation techniques: bilateral of Dawson and frontal. Case report: Patient J. R. 

S. S. male, 64 years old, sought dental care for rehabilitation treatment, with the main 

complaint: "Front tooth broke, I was worried about the prosthesis." During the 

anamnesis and clinical examination it was noticed that, independently of the 

prosthetic-rehabilitating modality to be planned, it was necessary to make gypsum 

models and semi-adjustable articulator assembly for the adequate understanding of 

the maxillo-mandibular relationship that was in collapse and to identify possible 

premature contacts. The occlusal deprogramming was performed to obtain the 

centric relation, which allowed an adequate assembly in a semi-adjustable articulator, 

and the possibility of planning a rehabilitation treatment based on centric relation 

occlusion (CRO). Conclusion: Within the experience gained during the case study, it 

was possible to evaluate that the success of occlusal deprogramming depends on 

the patient's cooperation, the skill and experience of the operator and regardless of 

the methodology used. 

Keywords: central relation, dental occlusion, record maxilomandibular relation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A capacidade dos profissionais em aplicar e dominar de modo integrado os 

procedimentos odontológicos, permite a elaboração de diagnósticos e prognósticos 

mais precisos. O estabelecimento de uma sequência lógica de intervenções 

corretivas, aditivas e subtrativas são importantes para a longevidade, a 

previsibilidade e por conseguinte o sucesso do tratamento reabilitador. (BUGIGA, 

2016; SAAVEDRA, 2015) 

Para a resolução das diversas situações clinicas encontradas no consultório 

odontológico, é de grande importância o reestabelecimento da oclusão ideal, através 

de: coroas, próteses fixas, próteses removíveis, implanto-retidas ou não. (CASTELO-

BRANCO, 2017; FROTA, BASTOS e FIGUEIREDO, 2016) 

No decorrer do processo de avaliação, diagnóstico e planejamento em 

reabilitação oral a interação entre: as posições dentárias, os movimentos 

mandibulares e as articulações têmporo-mandibulares, torna-se mais complexa caso 

não exista um correto contato oclusal ou sua ausência. (GALEKOVIć et al., 2017; 

TORBAN et al, 2016) 

Em tratamentos reabilitadores um bom prognóstico é estabelecido quando é 

alcançado o equilíbrio entre o sistema estomatognático e a oclusão. Para tanto, faz-

se necessário, inicialmente, o conhecimento das variadas técnicas para o 

reestabelecimento deste equilíbrio, bem como sua indicação, aplicação, registro, e 

independe do número de dentes ausentes. (AL-KOSHAB, NAMBIAR e JOHN, 2015; 

DUTRA et. al., 2016; MAHUL e AWS, 2015) 

Durante a avaliação maxilomandibular podem ser observadas as seguintes 

situações: a máxima intercuspidação habitual, a relação cêntrica, a posição de 

repouso e a relação de oclusão cêntrica. Essas posições podem ser cruciais no ato 

investigativo, nos diagnósticos, nos planejamentos e nos tratamentos odontológicos. 

(BUGIGA, 2016; SILVA et al, 2017)  

A obtenção de uma correta relação cêntrica representa um grande desafio 

para muitos profissionais da odontologia, devido à diversificação de conceitos e as 

inúmeras metodologias para sua obtenção. (FUKUSHIMA, 2016; GALEKOVIć et al., 

2017; GOLDSTEIN et al., 2017; WIENS, 2018) 



7 
 

A incorreta obtenção da relação cêntrica pode ocasiona diversos infortúnios 

como: a perda de retenção das próteses, contatos prematuros, reabsorção óssea, 

traumas sobre os tecidos de suporte, problemas articulares, deglutição dificultada e 

oclusão final incorreta. (CASTEL–BRANCO, 2017; RIOS et al., 2016) 

 

Um adequado estudo em casos de colapso oclusal é imprescindível e a 

montagem de modelos de estudo no articulador em relação cêntrica. Deste modo 

faz-se necessário o conhecimento e habilidade para o registro desta relação 

maxilomandibular. (BUGIGA, 2016; MARTINS, 2015) 

 

Inúmeros estudos demonstram diversos métodos e dispositivos que permitem 

obter e registrar a Relação Cêntrica, dentre eles: Manipulação bilateral de Dawson, 

Manipulação frontal, JIG de Lucia e Tiras de Long (Leaf-Gauge). (CASTEL–

BRANCO, 2017; MAHUL e AWS, 2015; PEREIRA, 2016; RAMOS-MÁRQUEZ, 2016) 

 

Este trabalho tem como objetivo ilustrar através de um relato de caso como 

obter um registro interoclusal em relação cêntrica, através da desprogramação 

oclusal pelas técnicas de: JIG de Lucia, tiras de Long (Leafe Gauge) e registros 

pelas técnicas de manipulações: bilateral de Dawson e frontal.  
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2 RELATO DE CASO 

Paciente J. R. S. S. do gênero masculino, 64 anos, procurou serviço 

odontológico para tratamento reabilitador, com a seguinte queixa principal: “Dente da 

frente quebrou, ficou preocupado com a peça”. Durante a realização da anamnese o 

paciente relatou que não possuía nenhuma alteração sistêmica. (Figuras: 01 e 02). 

  

 

 

 

No exame clínico intra-oral foi constatado o uso de Prótese parcial removível 

(figura 3) e ausência dos elementos 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 44 e 45 (figura 4).  

 

 
Figura 03: Aspecto intra-oral com prótese.  

 

Figura 04: Aspecto intra-oral sem prótese.  

 

Figura 1: Aspecto facial do 

paciente frontal. 

Figura 2: Aspecto facial do 

paciente perfil.  
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Foi possível observar também desgaste acentuado nas bordas incisais dos 

elementos: 11, 12, 13, 21, 31, 32, 33, 41, 42 e 43, mordida topo a topo e fratura na 

distal do elemento 21 (Figuras: 5, 6 e 7).  

 

 

 

 

 

 

Durante a anamnese e exame clínico percebeu-se que independentemente 

da modalidade protética-reabilitadora a ser planejada, era necessária a confecção 

de modelos de estudo e montagem em articulador semi-ajustável para o adequado 

entendimento da relação maxilomandibular que estava em colapso e a identificação 

de possíveis contatos prematuros. 

Foram realizadas moldagens de estudo dos arcos superior e inferior com 

alginato (Jeltrat Dentsply Santiago - Chile) (Figuras 8 e 9). Após serem desinfetados 

com hipoclorito de sódio 1% (Asfer – São Caetano do Sul São Paulo) por 10 

Figura 5: Desgastes acentuados das 

bordas incisais. 

Figura 7: Fratura distal do dente 21. 

Figura 6: Aspecto intra-oral do contato 

topo a topo. 
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minutos, os moldes foram vazados com gesso tipo III (Herodent Coltene - Rio de 

Janeiro RJ), para obtenção dos modelos de estudo (Figuras 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Para reproduzir o posicionamento espacial tridimensional da relação existente 

entre a maxila e a base do crânio, foi realizada a tomada do arco facial no paciente 

com auxílio do garfo e registro com godiva em bastão (Godiva KERR Porto Alegre) 

para posterior montagem do modelo superior em articulador semi-ajustável. (Figuras 

12, 13 e 14). 

 

Figura 8: Molde de alginato superior. 

 

 

Figura 9: Molde de alginato inferior. 

 

 

Figura 10: Modelos de estudo superior 

 

Figura 11: Modelos de estudo inferior 
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Para possibilitar a montagem do arco inferior em relação Cêntrica foram 

empregados alguns métodos de desprogramação oclusal. O primeiro utilizado foi o 

JIG de Lucia. Este foi confeccionado em pote dappen, a partir da manipulação de 

resina acrílica ativada quimicamente (Clássico – Campo Limpo Paulista - SP).  

(Figuras 15 e 16). 

 Previamente a aplicação da resina acrílica, em sua fase plástica, os incisivos 

superiores foram isolados com lâmina de papel alumínio. (Figura 17).  

A resina acrílica foi modelada de modo a abraçar as faces vestibular e 

palatina dos incisivos. Objetivando a formação de uma plataforma inclinada na 

superfície palatal do JIG. Em seguida o paciente foi orientado a realizar movimentos 

Figura 12: Tomada do arco facial. 

 

Figura 13: Posicionamento do arco facial em 

articulador. 

 

Figura 14: Montagem do modelo superior em 

articulador semi-ajustável. 
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mandibulares de protrusão e lateralidade sobre o JIG até a formação de um arco 

gótico traçado.(LUCIA, 1964). (Figura 18). Após a presa da resina foi realizado 

acabamento com a broca maxicut com objetivo de remover o excesso de resina para 

criação de dois planos inclinados na face palatina do JIG de Lucia (Figuras 19 e 20), 

bem como possibilitando um espaço de cerca de 3 mm entre as superfícies oclusais 

dos dentes posteriores. (Figuras 21 e 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Seleção e preparo da resina 

acrílica para confecção do JIG de Lucia.  

 

Figura 16: Manipulação da resina acrílica 

para confecção do JIG de Lucia. 

 

Figura 17: Incisivos superiores isolados 

com lâmina de papel alumínio. 

Figura 18: Manipulação do JIG de Lucia 

na boca do paciente 
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Após o uso do JIG de Lucia por cerca de 5 minutos com intuito de provocar a 

perda da memória dos mecanoreceptores e relaxamento muscular, realizou-se no 

paciente a técnica de manipulação bilateral de Dawson. 

O paciente foi acomodado na cadeira em uma posição reclinada, de maneira 

mais relaxado possível. De modo a oferecer estabilidade, a cabeça do paciente foi 

colocado entre os braços e o peito do operador.  Os polegares foram colocados sob 

o queixo e os outros dedos apoiaram o corpo da mandíbula. Foi exercida uma leve 

pressão tanto para baixo como para cima (demais dedos), manipulando de forma 

delicada a mandíbula, com movimentos sutis e oscilatórios para a obtenção da 

posição de relaxamento cêntrico. Com o paciente relaxado foi guiado o fechamento 

da boca até que o primeiro contato foi sentido e registrado com placa de cera 7 

(Newwax 7 – Rio de Janeiro RJ). (DAWSON, 1993). (Figuras 23, 24, 25 e 26).  

Figura 19: Vista dos planos inclinados do 

JIG de Lucia após acabamento. 

 

Figura 20: Vista dos planos inclinados do 

JIG de Lucia após acabamento. 

 

Figura 21: Desoclusão dos dentes 

posteriores. 

 

Figura 22: Desoclusão dos dentes 

posteriores. 
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  O JIG de Lucia também foi utilizado para desprogramação oclusal do 

paciente na técnica de manipulação frontal, onde o paciente foi posicionado na 

vertical com a cabeça para trás, e abertura de boca não mais que 1 cm.  

O polegar direito foi posicionado no terço cervical dos incisivos inferiores, ao 

passo que os três dedos da mesma mão foram posicionadas sobre o mento do 

paciente de forma firme. No arco superior, o dedo polegar e o indicador da mão 

oposta, foram apoiados no terço cervical dos caninos, com leve pressão e 

movimentos oscilatórios, de forma delicada levaram a mandíbula na direção da 

Figura 23: Técnica de manipulação 

bilateral de Dawson. 

 

Figura 26: Registro através da 

manipulação de Dawson. 

 

Figura 24: Técnica de manipulação 

bilateral de Dawson. 

 

Figura 25: Placa de cera para registro 

oclusal. 

 



15 
 

relação cêntrica, observando e registrando quando ocorreu o primeiro contato 

através da placa de cera 7. (Newwax 7 – Rio de Janeiro – RJ). (RAMFJORD e ASH, 

1984). (Figuras 27, 28, 29 e 30).  

 

 

 

 

 

 

 

As tiras de “Leafe Gauge” foi outro método utilizado para avaliação da 

obtenção da relação cêntrica. Essas tiras foram confeccionadas através de fitas de 

acetato com aproximadamente 0,1 mm de espessura cada. (Figura 31).  

As folhas plásticas calibradoras foram inseridas na região anterior dos dentes, 

permitindo que o paciente retraísse a mandíbula. Essa retrução foi realizada sem o 

auxílio de forças e manipulação externa, somente com a força muscular do próprio 

indivíduo nos seus limites fisiológicos (LONG, 1973). O espaço interoclusal foi 

Figura 27: Técnica de 

manipulação frontal. 

 

Figura 30: Registro através da 

manipulação frontal. 

 

Figura 28: Técnica de 

manipulação frontal. 

 

Figura 29: Confecção do pano de cera 
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aumentado pela inserção de mais folhas até a obtenção da relação vertical 

pretendida e sem contato dentário. O registro foi realizado com placa de cera 7. 

(Figuras 32, 33 e 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Os modelos inferiores, juntamente com os diferentes registros obtidos pelas 

diferentes técnicas, foram montados sobre o modelo superior anteriormente 

montado em articulador, cada um com seu devido registro seguindo o padrão 

apresentado nas figuras 35 e 36.  

Figura 31: Tiras de “Leafe Gauge”. 

 

Figura 32: Desoclusão com  Tiras de “Leafe 

Gauge”. 

 

Figura 34: Registro na placa de cera 7. 

 

Figura 33: Desoclusão com Tiras de “Leafe 

Gauge”. 
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Figuras 35: Montagem do modelo inferior. 

 

Figuras 35: Montagem do modelo 

inferior. 
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3 DISCUSSÃO 

O correto registro da Relação Cêntrica não depende dos contatos oclusais, 

conquanto ela é a alternativa para a devolução da harmonia oclusal bem com se 

aplica como referência nos diagnósticos e planos de tratamento nos casos em que 

inexistem  contatos oclusais posteriores.  (OSÓRIO e AGENOR et.al. 2017; 

FUKUSHIMA, 2016) 

Em 1960 Lucia relatou que para um diagnóstico satisfatório durante o 

processo reabilitador se fazia necessária a desprogramação muscular dos pacientes 

independente da presença o ou não de sintomatologia, entretanto o autor não definiu 

o tempo necessário para a desprogramação da musculatura e nem o melhor método 

para atingir esse propósito. E Nassar et al. em 2012 relataram após análise 

estatística não haver mudança significativa nos padrões musculares no período de 

05 a 30 minutos de desprogramação. Neste caso foi utilizado o tempo de 05 min. e 

foi atingida uma desprogramação adequada. 

Wood e Koner (1992) relataram que o articulador é um instrumento acessível 

e confiável para transferência e registro dos movimentos mandibulares durante 

avaliação e planejamento dos casos clínicos. E Gennari Filho (2013) afirmou que 

através do articulador semi-ajustável era possível simular movimentos mandibulares. 

Concordando com os autores foi observado que a obtenção da relação cêntrica, o 

seu registro e montagem de estudo em articulador semi-ajustável devem ser 

realizados e reproduzidos de maneira bastante minuciosa, para que não vinculem 

erros e, por conseguinte, imprecisão nas reabilitações orais. 

Kantor, Silverman e Garfinkel (1972) declarou que a técnica de manipulação 

bilateral de Dawson se mostrou uma técnica estável e com resultados satisfatórios, 

mas que requisita habilidade do profissional durante o processo da técnica. Já 

castelo–branco (2017) exemplifica a técnica bilateral de Dawson como um conceito 

de manipulação manual não biológica devido à necessidade da manipulação pelo 

profissional. Neste caso clínico a técnica de manipulação bilateral de Dawson 

mostrou-se com baixo grau de dificuldade de execução, entretanto sabe-se que a 

colaboração do paciente é fundamental para o êxito desta técnica. 
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Dawson (1979) alegou que a técnica de manipulação frontal é um método 

questionável, devido ao fato do operador não saber ao certo se o côndilo esta sendo 

levado efetivamente ao eixo terminal de fechamento mandibular, em razão de os 

côndilos não conseguirem ser posicionados corretamente para cima, quando a 

mandíbula é empurrada para trás. Todavia, Santosa et al. (2006) relataram que após 

utilizar o JIG de Lucia foi possível observar que esta manipulação feita clinicamente 

era a forma mais fácil no que diz respeito à obtenção da posição de relação cêntrica. 

Da mesma forma que esta técnica também foi realizada sem grandes dificuldades 

neste caso clínico.  

Mondell et al. (2003) descreveram que as folhas calibradoras (tiras de Leafe 

Gauge) funcionam como ponto de parada anterior evitando o desvio da mandíbula 

além de reduzir o tempo de execução. No entanto, Echarri e Carrasco (2015) 

mencionaram que as tiras de Long se mostraram ineficazes nos casos de mordida 

aberta anterior, mordida cruzada anterior ou overjet aumentado, pois nesses casos 

são necessárias mais de 8 lâminas para causar a desoclusão posterior, podendo 

assim causar o deslizamento lateral da mandíbula durante o registro. E neste 

trabalho pode-se observar que em comparação ao JIG de Lucia, as tiras de Long 

demonstraram ser mais facialmente trabalhadas, bem como ter permitido um tempo 

de execução menor. 

Karl e Foley (1999) relataram que o JIG de Lucia é um aparelho útil em 

pacientes onde a manipulação mandibular para obtenção da relação cêntrica e seu 

registro não é considerada fácil. E Bodéré e Woda (2008) mencionaram que o JIG 

de Lucia vem sendo recomendado como um meio simples de registrar 

rotineiramente ou fornecer o fechamento em relação cêntrica. O JIG de Lucia no 

caso clínico apresentado permitiu um bom relaxamento muscular e a observância de 

retrusão mandibular, caracterizando uma migração da mandíbula para posição de 

relação cêntrica, sem depender da cooperação do paciente. 
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CONCLUSÃO 

As técnicas de manipulação como em qualquer outra atividade requerem 

destreza e habilidade do operador, para isso o profissional tem que buscar cada vez 

mais se aperfeiçoar. Onde vale ressaltar que a manipulação realizada de maneira 

incorreta pode ser responsável por fracassos: de registro, de montagem em 

articulador, de planejamento e, por conseguinte, do tratamento reabilitador. 

Em relação a melhor metodologia para a desprogramação, essa dependerá 

da condição dentária (quantidade de dentes presentes e contatos oclusais), da 

habilidade do operador e da colaboração do paciente. Sendo necessária uma 

análise individualizada de cada caso, para definir o melhor método a ser empregado. 

Perante a experiência obtida no decorrer do relato de caso foi possível avaliar 

que quando empregadas corretamente ambas as técnicas de desprogramação, bem 

como as técnicas de registro, permitiram as montagens dos modelos em relação 

cêntrica no articulador sem grandes dificuldades.    
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