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Figura 5.29 – interferência das cúspides dos dentes posteriores

Figura 5.30 – perda de contato dos dentes anteriores
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A interferência dos dentes posteriores foi corrigida diminuindo-se a inclinação
dos planos de cera (CED5), voltando a obter-se uma oclusão bilateral balanceada
(figura 5.31) (quadro 5.12).

Figura 5.31 – Diminuição da inclinação dos planos de orientação
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Quadro 5.12 – CED5, após o aumento da proeminência da curva de compensação foi
diminuída a inclinação dos planos de orientação para se restabelecer a
oclusão bilateral balanceada

Na CED6 a correção da perda de contato dos dentes anteriores foi feita
aumentando-se a inclinação da guia incisal (figura 5.32) (quadro 5.13).
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Figura 5.31 – aumento da inclinação da guia incisal em azul
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Quadro 5.13 – CED6, após o aumento da proeminência da curva de compensação foi
aumentada a aumentada a inclinação da guia incisal para se restabelecer a
oclusão bilateral balanceada
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Na CED7 após o aumento da proeminência da curva de compensação e a
observação da interferência das cúspides dos dentes posteriores (figura 5.33), foi
diminuída a altura das cúspides, obtendo-se assim a oclusão bilateral balanceada
(figura 5.34) (quadro 5.14).

Figura 5.33 – Interferência das cúspides dos dentes posteriores
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Figura 5.34 – diminuição das cúspides dos dentes posteriores
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Quadro 5.14 – CED7, após o aumento da proeminência da curva de compensação foi
diminuída a altura das cúspides para se restabelecer a oclusão bilateral
balanceada
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5.2.3

Aumento da inclinação do plano de orientação

Partindo de uma inclinação dos planos de orientação inicial, com as guias
ajustadas (figura 5.35) aumentou-se a inclinação dos planos de orientação (figura
5.36).

Figura 5.35 – inclinação inicial dos planos de orientação
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Figura 5.36 – aumento da inclinação dos planos de orientação

O aumento da inclinação dos planos de orientação leva a perda de contato
dos dentes anteriores (figura 5.37).

Figura 5.37 – perda de contato dos dentes anteriores
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Na CED8 a correção da oclusão foi feita aumentando-se a inclinação da guia
incisal, voltando-se assim a uma oclusão bilateral balanceada (figura 5.38) (quadro
5.15)

Figura 5.38 – aumento da inclinação da guia incisal
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Quadro 5.15 – CED8, após o aumento da inclinação do plano de orientação foi aumentada a
inclinação da guia incisal para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada

O aumento da inclinação dos planos de orientação, quando mantida a correta
relação a inclinação da guia incisal leva a interferência nos dentes posteriores (figura
5.39).
A correção dessa interferência foi feita diminuindo-se então a altura das
cúspides (CED9), devolvendo, dessa maneira, a oclusão bilateral balanceada (figura
5.40) (quadro 5.16).
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Figura 5.39 – interferência das cúspides dos dentes posteriores

Figura 5.40 – diminuição da altura das cúspides
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Quadro 5.16 – CED9, após o aumento da inclinação do plano de orientação foi diminuída a
altura das cúspides para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada

5.2.4

Aumento da inclinação da guia incisal

Com o articulador ajustado aumentou-se a inclinação da guia incisal (figuras
5.41 e 5.42).
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Figura 5.41 – articulador ajustado com a guia incisal inicial

Figura 5.42 – inclinação da guia incisal aumentada, a letra A indica a inclinação inicial da guia
incisal a letra B indica a inclinação da guia incisal aumentada

Após o aumento da inclinação da guia incisal simulou-se o movimento de
protrusão e observou-se a perda de contato dos dentes posteriores (figura 5.43).
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Figura 5.43 – perda de contato dos dentes posteriores

Essa perda de contato foi corrigida com o aumento da altura das cúspides dos
dentes posteriores (figura 5.44) (quadro 5.17).

Figura 5.44 – aumento da altura das cúspides
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Quadro 5.17 - CED10, após o aumento da inclinação da guia incisal foi aumentada a altura
das cúspides para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada

A Quadro a seguir (quadro 5.18) representa as alterações dos fatores
realizadas nos modelo virtual, gerando as condições experimentais virtuais, e as
devidas alterações nos fatores restantes com o objetivo de restabelecer a 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.
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Quadro 5.18 - Resumo dos resultados obtidos nas condições experimentais digitais 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
virtuais
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6 DISCUSSÃO
Neste estudo a quina de Hanau pode ser avaliada com a tecnologia digital e
tecnologia CAD/CAM. Os resultados no método analógico e no método digital
mostraram a influência dos fatores: inclinação da guia condilar; inclinação da guia
incisal; proeminência da curvatura do plano de orientação e inclinação do plano de
orientação, na obtenção da oclusão bilateral balanceada. No método digital foi
observada também a influência da altura das cúspides para se atingir a oclusão
bilateral balanceada.
Confrontando-se os resultados do método digital contra os do método
analógico, foi observado o mesmo comportamento entre os fatores inclinação da
guia condilar; inclinação da guia incisal; proeminência da curvatura do plano de
orientação e inclinação do plano de orientação. Isso permite inferir que o
comportamento da altura das cúspides no método analógico seria semelhante ao
comportamento no método digital. Estudos clínicos (Hvanov, 1986) e laboratoriais
(Uemura 1994) anteriores comprovaram a relação da curva de compensação com a
guia condilar.
A relação de fatores que influenciam na obtenção da oclusão bilateral
balanceada vai ao encontro dos fatores enunciados por Gysi (1910) e por Hanau
(1926), que segundo o primeiro autor suas conclusões eram muito semelhantes as
apresentadas por Hanau (1926), apenas era expressada por termos diferentes. Os
resultados mostraram a importância da proeminência da curva de compensação e
da inclinação do plano de orientação, fatos comprovados por Tamaki (1960) que
observou que a conformação de uma inclinação prévia do plano de orientação
seguindo a guia condilar permite a obtenção de uma curva de compensação mais
adequada ao paciente, tais fatores foram desprezados por Trapozzano (1963).
Para Boucher (1963) e Levin (1978) a inclinação do plano oclusal são fatores
fixos, Boucher ainda considera como um fator fixo a inclinação da guia condilar e a
inclinação da guia incisal. Por se tratar de um modelo experimental todos esses
fatores foram variados e observada a sua importância na obtenção da oclusão
bilateral balanceada.
Ao se aumentar a inclinação da guia condilar no articulador já ajustado, no
modelo analógico observou-se a perda de contato entre os planos de orientação, já
no modelo virtual observou-se a perda de contato entre os dentes posteriores. Para
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o restabelecimento da oclusão bilateral balanceada, no primeiro momento (CEA1,
CED1), foi aumentada a proeminência da curva de compensação; nas CEA2 e
CED2, foi aumentada a inclinação do plano de orientação; nas CEA3 e CED3 foi
diminuída a inclinação da guia incisal; e finalmente na CED4 foi aumentada a altura
das cúspides.
Em cada umas das CEA e CED apenas um fator foi alterado buscando corrigir
a desarmonia oclusal observada.
Esses resultados obtidos confirmam as quatro primeiras leis de articulação de
Hanau (figura 6.1), que propõe:
1. Um aumento da inclinação da guia condilar aumenta a proeminência da curva
de compensação;
2. Um aumento da inclinação da guia condilar aumenta a inclinação do plano de
orientação;
3. Um aumento da inclinação da guia condilar diminui a inclinação da guia
incisal;
4. Um aumento da inclinação da guia condilar aumenta a altura das cúspides
progressivamente para posterior;
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figura 6.1 –

representação gráfica das leis de articulação de Hanau. Destaque para o
aumento da inclinação da guia condilar e como essa alteração influencia os
demais fatores. Imagem modificada do artigo original

Com o aumento da curva de compensação também foi observada uma
desarmonia oclusal. A correção dessa desarmonia foi realizada diminuindo a
inclinação do plano de orientação (CEA4, CED5), ou aumentando a inclinação da
guia incisal (CEA5, CED6) ou ainda diminuindo a altura das cúspides (CED6).
Essas alterações comprovam as quinta, sexta e sétima leis de articulação de
Hanau que dizem:
5. Um aumento da proeminência da curva de compensação diminui a inclinação
do plano de orientação;
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6. Um aumento da proeminência da curva de compensação aumenta a
inclinação da guia incisal;
7. Um aumento da proeminência da curva de compensação diminui a altura das
cúspides progressivamente para posterior;
Ilustrada na figura 6.2.

figura 6.2 –

representação gráfica das leis de articulação de Hanau. Destaque para o
aumento da proeminência da curva de compensação e como essa alteração
influencia os demais fatores. Imagem modificada do artigo original
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A oitava e a nona lei de articulação de Hanau que diz:
8. Um aumento da inclinação do plano de orientação aumenta a inclinação da
guia incisal;
9. Um aumento da inclinação do plano de orientação diminui a altura das
cúspides, por igual, ou um pouco menos;
foi observada após o aumento da inclinação do plano de orientação (figura 6.3) e o
restabelecimento da oclusão bilateral balanceada com o aumento da inclinação do
plano de orientação (CEA6, CED8) e a diminuição da altura das cúspides (CED9),
respectivamente.
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figura 6.3 –

representação gráfica das leis de articulação de Hanau. Destaque para o
aumento da inclinação do plano de orientação e como essa alteração influencia
os demais fatores. Imagem modificada do artigo original

Por último, após aumentada a inclinação da guia incisal observou-se a
necessidade de se aumentar a altura das cúspides para se obter uma oclusão
bilateral balanceada (figura 6.4). Isso comprova a décima lei de articulação de
Hanau que diz:
10. Um aumento da inclinação da guia incisal aumenta a altura das cúspides
progressivamente para anterior.
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figura 6.4 –

representação gráfica das leis de articulação de Hanau. Destaque para o
aumento da inclinação da guia incisal e como essa alteração influencia os
demais fatores. Imagem modificada do artigo original

Observou-se que para cada fator alterado, inclinação da guia condilar,
inclinação da guia incisal, proeminência da curvatura do plano de orientação,
inclinação do plano de orientação e altura das cúspides, existem outros quatro
fatores que podem ser alterados individualmente para restabelecer a oclusão
bilateral balanceada.
A possibilidade de se devolver a oclusão bilateral balanceada alterando
qualquer outro fator individualmente se deve à variedade de movimentos que o
côndilo pode exercer. Durante o movimento de protrusão da mandíbula o côndilo
pode exercer um movimento de translação associado ou não a um movimento de
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rotação em relação ao eixo intercondilar. Em outras palavras, a protrusão pode ser
combinada a um grau de abertura ou fechamento da boca, caso não haja guias
dentais. Tal fato pode ser diferenciado em componente cuspal, incisal e condilar
(Hobo, 1997).
A diferença entre os movimentos do côndilo está na relação entre a inclinação
da guia condilar, guia incisal e vertente das cúspides. Quando a inclinação da guia
condilar for paralela à inclinação da guia incisal e paralela a vertente das cúspides,
no movimento de protrusão, o côndilo fará apenas o movimento para baixo e para
frente. Caso a inclinação da guia condilar seja menor que as outras duas, além de
se movimentar para baixo e para frente, o côndilo rotaciona sobre o eixo
intercondilar. Esses movimentos foram descritos por Hobo (1997) e chamados de
mecanismos de desoclusão.
A articulação balanceada em prótese total, com dentes anatômicos, nos
termos considerados por Hanau (1926) pode ser alcançada com o

uso de um

articulador adaptável que permite os ajustes dos dispositivos às condições
individuais do paciente. Segundo Tamaki (1976) fica evidente que a calibragem do
articulador é um dos passos importantes no êxito do trabalho. É sabido que um
articulador por si só, por mais aperfeiçoado que seja, nada pode fazer sem a
atuação do profissional. Desse modo, para que um protesista consiga desenvolver
seus trabalhos, aproveitando todos os recursos oferecidos pelos articuladores
totalmente ajustáveis é necessário a observância de uma série de detalhes.
A interação dos movimentos mandibulares com os fatores envolvidos nas leis
de articulação de Hanau, envolvem a compreensão clínica de tais movimentos. A
adoção de um eixo de rotação vertical baseado no articulador, pode ter interferido
nas medições, pois o eixo vertical de rotação real, na sua grande maioria, está
deslocado do centro do côndilo (Nakamae, 1996; Hobo, 1997; Hatushikano, 2006).
Estudos de Nakamae (1996) procuraram simplificar o ajuste do movimento de
lateralidade de Bennett em articuladores totalmente ajustáveis através de manobras
dos postes condilares, alterando o seu fulcro de rotação vertical. Em seqüência,
Tamaki (1998) demonstrou a inter-relação entre o ajuste do ângulo de Bennett e o
grau de laterotrusão do articulador, simplificando as manobras através do
deslocamento do eixo vertical no sentido da distância intercondilar. Porém deve-se
levar em conta a posição de oclusão e ou de retrusão para tal análise, pois o ângulo
da lateraliade de Bennet e da lateralidade Centrífuga

tendem a ser diferentes
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(Hatushikano, 2002). A relação com a anatomia dos dentes artificiais mostra-se um
ponto complexo a ser discutido, pois a trajetória do movimento de lateralidade no
articulador não coincide com a angulação dos sulcos de trabalho e balanceio dos
dentes artificiais (Furuyama, 2006). A intenção de Hanau era fornecer um
instrumento capaz de produzir movimentos equivalentes aos da mandíbula e maxila
(mecanismo para permitir aos clínicos alcançar intraoralmente a oclusão
balanceada). Sua premissa foi que mesmo com o registro anatômico de maior
acurácia não era preciso devido a resiliencia e efeitos semelhantes.
Clinicamente, a confecção de um aparelho protético adequado sofre
interferência direta de inúmeros fatores. Como descrito nas leis de articulação de
Hanau números 3, 6, 8 e 10, a guia incisal é essencial na obtenção de uma oclusão
adequada. A análise da contração de polimerização de resinas acrílicas realizada
por Yamaguchi (2006) e Guarnieri (2006), demonstrou laboratorialmente que a
desadaptação do estojo condilar em relação aos ramos condílicos no articulador leva
a uma alteração da guia condilar no articulador, sendo necessário ajustes em um ou
mais fatores para restabelecer a oclusão bilateral balanceada. Clinicamente para
que se obtenha o correto posicionamento dos modelos no articulador, é
imprescindível a determinação do eixo terminal de rotação com a utilização do arco
fácil cinemático (Yamada, 1984; Tamaki, 1964), pois a alteração desse eixo pode
levar a discrepâncias na dimensão vertical de oclusão (Cabrera, 2003). Hanau
(1926) defendia que qualquer que fosse o ponto de partida escolhido para os
movimentos mandibulares, ele deveria permitir a duplicação do movimento. Era
irrelevante o fato de eles não coincidirem matematicamente ou geometricamente. A
posição ideal para reabilitações com próteses totais bimaxilares segundo estudos
realizados pela Disciplina de Prótese Total da FOUSP é a posição de Oclusão
Central (Tamaki 1964; Hvanov 1980) independente do padrão oclusal apresentado
pelo paciente, oclusão coincidente considerando-se única as posições de RC e PO,
cêntrica longa quando PO é discrepante de RC no sentido anteroposterior e oclusão
excêntrica quando PO fica discrepante de RC deslocada da linha mediana
anteroposterior (Tamaki, 1964; Tamaki, 1983). Essa relação maxilo mandibular que
visa a montagem dos modelos no articulador e posterior montagem dos dentes pode
ser obtida com a utilização de algumas técnicas. Entretanto, segundo Kiausinis
(1987) estatisticamente, não existe diferença entre as 3 técnicas mais usuais. Um
fator que concorre para suspeitar que a desarmonia entre a RC e OC já vem desde
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de antes da extração total dos dentes, é a existência de grande número de distúrbios
da ATM, como a afirma Sheppard (1956).
A segunda proposta foi a teoria de Hanau (1926) de resiliência e efeito
semelhante que era uma exceção na sua filosofia de oclusão em próteses totais por
não poder ser equacionada como a anterior. Este conceito apareceu nos seus
trabalhos nos idos de 1920. Ele percebeu que a área basal da prótese era um
aparato anatômico resiliente que inclui mucosa com suas variadas espessuras,
firmeza e mobilidade e seu estado de saúde. Ele também considerou o filme de
saliva na sua teoria. Hanau (1926) entendeu que todas as próteses se movem tanto
para direita quanto para a esquerda como também anteriormente posteriormente.
Complementando ele vislumbrou que estas moviam-se verticalmente comprimindo
os tecidos de suporte. Infelizmente não havia um meio de quantificar a resiliência e
efeito semelhante quando programava-se o articulador. Devido a este fenômeno, o
engenheiro postulou que uma oclusão balanceada precisa desenvolvida no
articulador pode não estar presente na boca do paciente. A oclusão balanceada
deve ser refinada clinicamente. Com a evolução tecnológica, não se deve considerar
distante o aperfeiçoamento das condições experimentais do presente trabalho,
contribuindo para um verdadeiro articulador digital, ou mesmo analógico, mas com
ajuste robotizado digitalmente aferido.
Como engenheiro, Hanau (1926) percebeu o problema da articulação de
modo diferente de outros nomes da Odontologia de sua época. Neste estudo a quina
de Hanau (1926) pode ser comprovada com a tecnologia digital e tecnologia
CAD/CAM.
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7 CONCLUSÃO
Foram observadas as interações entre as guias sagitais (guia condilar e guia
incisal), o plano de orientação (curvatura e inclinação) e a altura das cúspides, tanto
no método digital quanto no método analógico, e essas interações comprovam as
descritas pelas Leis de Articulação de Hanau.
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