
 83 

diâmetro (figura 5.13), foram substituídos os planos por outros com maior 

proeminência da curvatura, 7pol. 

 

 
 Figura 5.13 – articulador ajustado com planos com curvatura oclusal de 9 polegadas de 

diâmetro 
 

Observou-se a perda de contato entre os planos de orientação (figura 5.14). 
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 Figura 5.14 – articulador com planos com curvatura oclusal de 7 polegadas de diâmetro e 

perda de contato na região anterior 
 

 Para devolver o contato entre os planos de orientação foi aumentada a 

inclinação da guia incisal (figura 5.15) (quadro 5.5). 

 

 
Figura 5.15 – inclinação da guia incisal aumentada devolvendo o contato dos planos 
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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 5.5 - CEA5, após o aumento da proeminência da curva de compensação foi 
aumentada a inclinação da guia incisal para se restabelecer a oclusão bilateral 
balanceada 

 

 

5.1.3 Aumento da inclinação do plano de orientação 

 

 

 Foram montados, no articulador, planos de orientação com inclinação de 5 

graus menor que o plano original e ajustadas as guias sagitais do articulador. 

Obteve-se uma guia incisal de -15 graus (figura 5.16) 
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 Figura 5.16 – articulador com planos de orientação com inclinação do plano oclusão 5 graus 

menor que o plano original 
 

 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 (figura 5.17).  

 Para restabelecer o contato do pino incisal com a mesa incisal foi aumentada a 

inclinação da guia incisal do articulador (CEA6) (figura 5.18) (quadro 5.6). 
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Figura 5.17 – aumento da inclinação dos planos oclusais e perda de contato do pino incisal 

com a mesa incisal 
 

 
 Figura 5.18 – restabelecimento do contato da mesa incisal com aumento da inclinação da guia 

incisal 
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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 5.6 - CEA6, após o aumento da inclinação dos planos de orientação foi aumentada a 
inclinação da guia incisal para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada 

 

 As alterações realizadas bem como o fator alterado para restabelecer a 

harmonia oclusal, ou seja, a oclusão bilateral balanceada, foram relacionadas no 

Quadro a seguir (quadro 5.7). Os sinais “+” representam um aumento e o sinal “-” 

diminuição do fator. A cor vermelha representa os fatores relacionados na coluna e a 

cor azul o fator relacionado na linha. 
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Inclinação 

da guia 

condilar 

Proeminência 

da curva de 

compensação 

Inclinação do 

plano de 

orientação 

Inclinação 

da guia 

incisal 

Inclinação da 

guia condilar 
 +  + +  + +  - 

Proeminência 

curva de 

compensação 

+  +  +  - +  + 

Inclinação do 

plano de 

orientação 

+  + -  +  +  + 

Inclinação da 

guia incisal 
-  + +  + +  +  

 Quadro 5.7 - Resumo dos resultados obtidos nas condições experimentais analógicas para 
obtenção de uma oclusão bilateral balanceada. Os sinais “+” representam um 
aumento e o sinal “-” diminuição do fator. A cor vermelha representa os fatores 
relacionados na coluna e a cor azul o fator relacionado na linha. Os resultados 
destacados em cinza foram aferidos a partir das condições experimentais 
analógicas. 

 

 

5.2 MÉTODO DIGITAL 

 

 

5.2.1 Aumento da inclinação da guia condilar 

 

 

A guia condílica, do articulador já ajustado, foi aumentada em 3 graus (figura 

5.19). 
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 Figura 5.19 – A guia condilar aumentada 

 

Com o aumento da guia condilar foi observada a perda de contato dos dentes 

posteriores (figura 5.20). 

 

 
Figura 5.20 – Perda de contato dos dentes posteriores devido ao aumento da guia condilar 
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 Primeiramente aumentou-se a proeminência da curva de compensação 

(CED1), ou seja, o raio da curvatura do plano de orientação foi diminuído (figura 

5.21) (quadro 5.8), retomando assim o contato das pontas de cúspides dos dentes 

posteriores. 

 

 
Figura 5.21 – cúspides posteriores posicionadas na nova curvatura 
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Observa-se  

Guia 

condilar 

Curva de 

compensa-

ção 

Plano de 

orientação 
Guia incisal 

Altura das 

cúspides 

Guia condilar  CED1 CED2 CED3 CED4 

Curva de 

compensação 
CED1  CED5 CED6 CED7 

Plano de 

orientação 
CED2 CED5  CED8 CED9 

Guia incisal CED3 CED6 CED8  CED10 A
um

en
ta

nd
o-

se
 

Altura das 

cúspides 
CED4 CED7 CED9 CED10  

Quadro 5.8 - CED1, após o aumento da inclinação da guia condilar foi aumentada a 
proeminência da curva de compensação para se restabelecer a oclusão 
bilateral balanceada 

 

 Outra forma de recuperar o contato dos dentes posteriores é aumentando a 

inclinação dos planos de orientação para compensar o aumento da inclinação da 

guia condilar, voltando a contactar as pontas de cúspides dos dentes posteriores no 

movimento de protrusão (CED2) (Quadro 5.9). A figura 5.22 mostra a alteração 

realizada, em cores mais claras tem-se a posição inicial e as cores mais saturadas 

mostra a posição final, após o aumento da inclinação dos planos de orientação. 
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Figura 5.22 – aumento da inclinação dos planos de orientação devolvendo o contato dos 

dentes posteriores 
 

Observa-se  

Guia 

condilar 

Curva de 

compensa-

ção 

Plano de 

orientação 
Guia incisal 

Altura das 

cúspides 

Guia condilar  CED1 CED2 CED3 CED4 

Curva de 

compensação 
CED1  CED5 CED6 CED7 

Plano de 

orientação 
CED2 CED5  CED8 CED9 

Guia incisal CED3 CED6 CED8  CED10 A
um

en
ta

nd
o-

se
 

Altura das 

cúspides 
CED4 CED7 CED9 CED10  

Quadro 5.9 – CED2, após o aumento da inclinação da guia condilar foi aumentada a 
inclinação do plano de orientaçao para se restabelecer a oclusão bilateral 
balanceada 
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 O terceiro fator que pode ser alterado para compensar o aumento da 

inclinação da guia condilar é a inclinação da guia incisal. Foi observado a 

necessidade de se diminuir a inclinação da guia incisal devido a  interferência, dos 

dentes incisivos no movimento de protrusão, visto após o reposicionamento do ramo 

superior do articulador (figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23 – interferência dos dentes incisivos 

 

 A interferência foi corrigida diminuindo-se a inclinação da guia incisal, 

observada na figura 5.24 (quadro 5.10). 
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Figura 5.24 – guia incisal corrigida 

 

Observa-se  

Guia 

condilar 

Curva de 

compensa-

ção 

Plano de 

orientação 
Guia incisal 

Altura das 

cúspides 

Guia condilar  CED1 CED2 CED3 CED4 

Curva de 

compensação 
CED1  CED5 CED6 CED7 

Plano de 

orientação 
CED2 CED5  CED8 CED9 

Guia incisal CED3 CED6 CED8  CED10 A
um

en
ta

nd
o-

se
 

Altura das 

cúspides 
CED4 CED7 CED9 CED10  

Quadro 5.10 – CED3, após o aumento da inclinação da guia condilar foi diminuída a 
inclinação da guia incisal para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada 
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 O último fator que foi alterado para o restabelecimento da oclusão bilateral 

balanceada após o aumento da inclinação da guia condilar foi a altura das cúspides 

(CED4).  

 Apos a perda de contato entre cúspides na simulação do movimento de 

protrusão (figura 5.25). Observou-se que a distância entre as cúspides distais é 

maior que a distância observada entre as cúspides mesiais (figura 5.26). 

 

 
Figura 5.25 – perda de contato das cúspides 
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Figura 5.26 – distância entre as cúspides superiores e inferiores 

 

 Aumentou-se a altura das cúspides até recuperar o contato. As cúspides 

distais sofreram maior alteração que as mesiais (figura 5.27) (quadro 5.11). 

 

 
Figura 5.27 – aumento das cúspides restabelecendo a oclusão bilateral balanceada 
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Observa-se  

Guia 

condilar 

Curva de 

compensa-

ção 

Plano de 

orientação 
Guia incisal 

Altura das 

cúspides 

Guia condilar  CED1 CED2 CED3 CED4 

Curva de 

compensação 
CED1  CED5 CED6 CED7 

Plano de 

orientação 
CED2 CED5  CED8 CED9 

Guia incisal CED3 CED6 CED8  CED10 A
um

en
ta

nd
o-

se
 

Altura das 

cúspides 
CED4 CED7 CED9 CED10  

Quadro 5.11 – CED4, após o aumento da inclinação da guia condilar foi aumentada a altura 

das cúspides para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada 

 

 

5.2.2 Aumento da proeminência da curva de compensação 

 

 

 Na CED5, CED6 e CED7 foram utilizados planos de orientação de 7 e 9 

polegadas. Com o plano de orientação de 9 polegadas posicionado ajustou-se o 

articulador. Com as guias ajustadas foram substituídos os planos de orientação de 

9pol, em verde claro, por planos de 7pol, em verde escuro, aumentando assim a 

proeminência da curva de compensação (figura 5.28).  
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 Figura 5.28 – aumento da proeminência da curva de compensação 

 

 O aumento da proeminência da curva de compensação pode causar uma 

interferência das cúspides dos dentes posteriores (figura 5.29), ou uma falta de 

contato dos dentes anteriores (figura 5.30). 

 Essa diferença ocorre pois pode-se privilegiar o contato dos dentes 

posteriores ou anteriores. Quando foi mantido o contato dos dentes anteriores 

observou-se uma interferência nos dentes posteriores. Já no momento onde os 

dentes posteriores foram mantidos em contato sem interferências oclusais observou-

se a perda de contato dos dentes anteriores. 

 


