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Determinar a correta relação maxilomandibular definitiva é de grande valia para o sucesso do 

tratamento odontológico, mas frequentemente é negligenciada pelos cirurgiões-dentistas. A 

perda das unidades dentárias e as parafunções, dentre elas, o bruxismo intenso, associado ao 

estresse, são os principais responsáveis pelo grande desequilíbrio oclusal. Este desequilíbrio 

tem como consequência a perda da dimensão vertical que habitualmente afeta a harmonia facial 

do indivíduo dando ao mesmo um aspecto envelhecido, bem como diminuição da atividade 

mastigatória, dificuldades de fonação e problemas na articulação tempomandibular. Assim 

sendo, o objetivo geral deste trabalho foi analisar o conhecimento de estudantes de Odontologia 

que atuaram em ambulatório de prótese de uma Clínica Escola no Recôncavo Baiano sobre as 

alternativas de tratamento utilizadas na reabilitação da dimensão vertical de oclusão diminuída. 

O estudo contemplou uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem de cunho qualitativo. 

Foi conduzido na Clínica Integrada de Odontologia de uma Instituição Privada no Recôncavo 

Baiano, com a participação dos discentes do décimo semestre de Odontologia que atenderam 

na clínica no período de agosto a outubro de 2017 obedecendo a resolução de nº 466/12, do 

conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados ocorreu por intermédio de uma entrevista 

semiestruturada. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de Minayo. Este 

trabalho encontra-se em andamento e os dados estão sendo processados. Espera-se após a 

conclusão desta pesquisa observar que os discentes alvos da pesquisa apresentem conhecimento 

satisfatório sobre as possibilidades de tratamento para correta recuperação da dimensão vertical 

de oclusão diminuída. 
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