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posterior em relação ao plano da horizontal de Frankfürt. Espatulou-se 100g de 

gesso tipo III com 40ml de água durante 30s e fixou-se o modelo superior no ramo 

superior do articulador. 

Após a cristalização do gesso, montou-se o modelo inferior na relação 

maxilomandibular pré-definida pelo manequim laboratorial da ODP141 (figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1 – Modelos montados em articulador não-arcon 

 

 A digitalização dos planos de orientação, a criação dos modelos em CAD e a 

prototipagem desses modelos foi realizada pela Divisão de Tecnologia 

Tridimensional do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. 

 Com o auxilio do Scanner Handyscan 3D EXAscan portátil foram escaneados 

os planos de orientação superior e inferior em cera e sua imagem digitalizada foi 

processada em programa CAD (figura 4.2). 

 



 42 

 
 Figura 4.2 – planos de orientação digitalizados 

 

 Utilizando o programa CAD foram confeccionados 9 pares de planos de 

orientação, variando-se o grau de curvatura oclusal e a inclinação do plano oclusal 

(quadro 4.1). 

 
Inclinação do Plano Oclusal 

 
-5o 0o +5o 

7 pol 7 pol; -5o 7 pol; 0o 7 pol; +5o 

8 pol 8 pol; -5o 8 pol; 0o 8 pol; +5o 
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9 pol 9 pol; -5o 9 pol; 0o 9 pol; +5o 
 Quadro 4.1 - medidas da curvatura do plano oclusal (calotas esfériacas de com, 7pol, 8pol e 

9pol de diâmetro) e da inclinação do plano de orientação em relação ao plano 
original 
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 A curvatura do plano oclusal foi obtida a partir da calota de esferas com 

diâmetros de 7, 8 e 9 polegadas (figura 4.3), de acordo com os estudos de Monson 

(1920) e Misch (2007). 

 

 
 Figura 4.3 –  planos de orientação com as diferentes curvaturas, 7pol em vermelho, 8pol em 

verde e 9pol em azul 
 

 A inclinação desse plano inicialmente foi dada pelo manequim utilizado em 

ODP-141. Partindo desse primeiro plano obtido foram construídos outros dois 

planos, um com o aumento de 5 graus de inclinação e outro com a diminuição de 5 

graus de inclinação (figura 4.4). 
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 Figura 4.4 – planos de orientação com as diferentes inclinações: original em verde, com 5 

graus a menos em vermelho e com 5 graus a mais em azul 
 

 Os  modelos virtuais obtidos foram prototipados na impressora Impressora 

SinterStation HiQ e foram obtidos 9 pares de planos de orientação prototipados com 

a curvatura e a inclinação do plano oclusal definidos. 

 Foram montados os planos de orientação no articulador (figura 4.5) e o esse foi 

ajustado de acordo com o plano em questão (figura 4.6). O articulador foi ajustado 

como preconizado por Tamaki (1976) de acordo com a curva de compensação. 
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Figura 4.5 – planos prototipados montados no articulador 

 

 
Figura 4.6 – articulador com as guias sagitais individualizadas para os planos prototipados 

 

A relação ente as guias sagitais (guia condilar e guia incisal), em função do 

plano de orientação (curvatura e inclinação) foram verificadas após o ajuste inicial do 

articulador. 
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Partindo do articulador ajustado foram alteradas a guia condilar, a 

proeminência da curva de compensação, a inclinação do plano de orientação e a 

inclinação da guia, cada qual num momento, gerando-se assim 6 condições 

experimentais analógicas (CEA) (Quadro 4.2). 

 

Observa-se  

Guia condilar 
Curva de 

compensação 

Plano de 

orientação 
Guia incisal 

Guia condilar  CEA1 CEA2 CEA3 

Curva de 

compensação 
CEA1  CEA4 CEA5 

Plano de orientação CEA2 CEA4  CEA6 

A
um

en
ta

nd
o-

se
 

Guia incisal CEA3 CEA5 CEA6  

Quadro 4.2 - condições experimentais analógicas obtidas pela combinação dos 4 fatores 
analisados 

 

 

4.2.1.1 Aumento da inclinação da guia condilar 

 

 

 Foram montados no articulador os planos de orientação prototipados e foram 

ajustadas no articulador a guia condilar e a guia incisal (figura 4.7).  
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Figura 4.7 – Planos prototipados em posição no articulador, simulando movimento de 

protrusão, com as guias sagitais individualizadas 
 

 Aumentou-se a inclinação da guia condilar e então foi observada a perda de 

contato entre a região oclusal dos planos de orientação (figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8 – Guia condilar aumentada e perda de contato entre os planos de orientação 
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 Foram então modificados, cada um em um determinado momento, os fatores: 

proeminência da curva de compensação, inclinação do plano de orientação e 

inclinação da guia incisal,  nas CEA1, CEA2 e CEA3, respectivamente, com o intuito 

de devolver o contato entre as faces oclusais dos planos de orientação, 

restabelecendo assim a possibilidade de se obter uma oclusão bilateral balanceada. 

 

 

4.2.1.2 Aumento da proeminência da curva de compensação 

 

 

 Para se promover o aumento da proeminência da curva de compensação deve-

se substituir o plano prototipado por outro de menor curvatura, ou seja, o de 9pol 

pelo de 8pol ou de 7pol; ou o de 8pol pelo de 7pol. Mas o plano inicial já deve estar 

com as guias condilares e incisal devidamente ajustadas se o objetivo for algum tipo 

de comparação dinâmica (figura 4.9). 

 

 
 Figura 4.9 –  articulador com planos de orientação e guias sagitais ajustadas 

 

 Essa alteração foi realizada substituindo um plano de orientação conformado 

por uma calota de esfera de um diâmetro maior por um outro conformado por uma 
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calota de esfera de menor diâmetro, aumentando-se assim a proeminência da curva 

de compensação.  Com isso foi observada a perda de adaptação entre os planos 

(figura 4.10). 

 

 
 Figura 4.10 – aumento da proeminência da curva de compensação do plano de orientação e 

perda de contato entre os planos 
 

 Com o intuito de restabelecer o contato entre o planos de orientação foram 

alterados: a inclinação do plano de orientação (CEA4) e a inclinação da guia incisal 

(CEA5) 

 

 

4.2.1.3 Aumento da inclinação do plano de orientação 

 

 

 O aumento da inclinação do plano de orientação se dá pela substituição do 

plano inicial por outro de maior inclinação, ou seja, o -5 por 0 ou +5; ou em outra 

possibilidade, o 0 pelo +5. Foi montado no articulador um plano de orientação 

prototipado com o plano oclusal com uma inclinação 5 graus menor que o plano 

original. Então foi simulado o movimento de protrusão no articulador e as guias 

sagitais foram ajustadas (figura 4.11). 
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 Figura 4.11 – articulador com planos de orientação com inclinação do plano oclusão 5 graus 

menor que o plano original e guias sagitais ajustadas 
 

 Foi aumentada a inclinação do plano oclusal dos planos de orientação para 5 

graus maior que a inclinação do plano original e observou-se a perda de contato do 

pino incisal com a mesa incisal (fig 4.12). 

 Com o objetivo de restabelecer o contato do pino incisal com a mesa incisal, foi 

alterada a inclinação da guia incisal. 



 51 

 
 Figura 4.12 – aumento da inclinação dos planos oclusais e perda de contato do pino incisal 

com a mesa incisal 
 

 

4.2.2 Método Digital 

 

 

Esse experimento iniciou-se pela reprodução do articulador no programa 

Adobe Photoshop CS3 em uma vista lateral. Após a tomada das dimensões do 

articulador, planos de cera e dentes artificiais com o paquímetro Mitutoyo, foi 

construído, em verde, o ramo inferior do articulador juntamente com a haste, a guia 

incisal e guia condilar (figura 4.13). Em seguida o ramo superior, o pino incisal e a 

esfera condilar foram representados em vermelho (figura 4.14). 

 


