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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 MÉTODO ANALÓGICO 

 

 

5.1.1 Aumento da inclinação da guia condilar 

 

 

 Foram montados no articulador os planos com 9 polegadas de diâmetro de 

curvatura do plano oclusal e as guias sagitais individualizadas. Com esses planos as 

medidas obtidas foram de 55 graus para a guia condilar e de -10 graus para guia 

incisal (figura 5.1). 

 

  
Figura 5.1 – Planos protopipados com 9 polegadas de diâmetro de curvatura do plano oclusal 

e as guias sagitais individualizadas 
 

 Em seguida a guia condilar foi aumentada em 5 graus, passando a ter 60 graus 

de inclinação. Observou-se então uma perda de contato entre os planos de 

orientação (figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Guia condilar aumentada e perda de contato entre os planos de orientação 

 

 Com o intuito de restabelecer o contato entre os planos, primeiramente,  

aumentou-se a proeminência da curva de compensação dos planos de orientação 

(CEA1), substituindo os planos de orientação de 9pol de diâmetro por planos de 

orientação de 8pol de diâmetro. Com isso foi restabelecido o contato entre os planos 

de orientação possibilitando assim a obtenção da oclusão bilateral balanceada 

(figura 5.3). O quadro 5.1 destaca a CEA1, onde, neste caso, o aumento da 

inclinação da guia condilar foi compensado com o aumento da proeminência da 

curvatura do plano oclusal. 
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Figura 5.3 – aumento da proeminência da curva de compensação e restabelecimento do 

contato entre os planos de orientação 
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Quadro 5.1 - CEA1, após o aumento da inclinação da guia condilar foi aumentada a 
proeminência da curva de compensação para se restabelecer a oclusão 
bilateral balanceada 

 

 Outro fator que poderia ser alterado para o para restabelecer o contato entre os 

planos de orientação após aumentar a guia condilar é a inclinação do plano de 

orientação (CEA2). 

 Na CEA2 foi montado no articulador planos de orientação com o plano oclusal 
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medindo 5 graus a menos de inclinação em relação ao plano original. As medidas 

obtidas para sua guia condilar e incisal foram respectivamente 50 e -10 graus (figura 

5.4) 

 

 
 Figura 5.4 – planos de orientação com o plano oclusal medindo 5 graus a menos de inclinação 

em relação ao plano original montados no articulador 
 

 A guia condilar foi aumentada em 5 graus passando a medir 55 graus, e 

observou-se uma perda de contato entre os planos de orientação (figura 5.5). 
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 Figura 5.5 – aumento da guia condilar e perda de contato entre os planos de orientação 

 

 Para restabelecer o contato entre os planos foi aumentada a inclinação do 

plano oclusão em 5 graus a mais em relação ao plano original, devolvendo assim o 

contato entre os planos (figura 5.6) (quadro 5.2). 
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 Figura 5.6 – aumento da inclinação dos planos oclusais restabelecendo o contato entre os 

planos de orientação 
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 Quadro 5.2 - CEA2, após o aumento da inclinação da guia condilar foi aumentada a inclinação 
do plano de orientação para se restabelecer a oclusão bilateral balanceada 

 

 Na CEA3 após ajustado o articulador (figura 5.7) foi aumentada a guia condilar 

de 50 graus para 60 graus. 
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 Figura 5.7 –  articulador com os planos de orientação posicionados e guias sagitais ajustadas 

 

 Com o aumento de 10 graus na inclinação da guia condilar foi observada a 

perda de contato dos planos de orientação (figura 5.8). 

 

 
 Figura 5.8 – aumento da guia condilar do articulador e perda de contato entre os planos de 

orientação  
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 Buscando corrigir essa desadaptação foi alterada a inclinação da guia incisal. A 

inclinação da guia incisal foi diminuída de -10 graus para -15 graus devolvendo 

dessa forma o contato entre os planos de orientação (figura 5.9) . 

 

 
 Figura 5.9 – diminuição da guia incisal devolvendo o contato entre os planos de orientação 
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 Quadro 5.3 - CEA3, 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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5.1.2 Aumento da proeminência da curva de compensação 

 

 

 Foram montados planos de orientação com curvatura de 8pol de diâmetro e 

inclinação 5 graus maior que a inclinação do plano original. As guias condilares 

foram ajustadas em 60 graus e a guia incisal em -15 graus (figura 5.10). 

 
 Figura 5.10 – articulador com planos de orientação com curvatura de 8 pol de diâmetro e 

inclinação 5 graus maior que a inclinação do plano original e guias sagitais 
ajustadas 

 

 Aumentou-se a proeminência da curva de compensação e observou-se a perda 

de adaptação entre os planos (figura 5.11). 
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 Figura 5.11 – aumento da curvatura do plano de orientação e perda de contato entre os planos 

 

 Na CEA4 o aumento na proeminência da curva de compensação foi 

compensado diminuindo a inclinação do plano oclusal. Inclinação do plano oclusal 

foi diminuída para 5 graus a menos em relação a inclinação do plano original. Com 

isso os planos de orientação voltaram a ter contato (figura 5.12) (quadro 5.4). 
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 Figura 5.12 – diminuição da inclinação do plano oclusal restabelecendo o contato entre os 

planos 
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 Quadro 5.4 - CEA4, após o aumento da proeminência da curva de compensação foi diminuída a 
inclinação do plano de orientação para se restabelecer a oclusão bilateral 
balanceada 

 

 Para o ajuste do articulador após o aumento da proeminência da curva de 

compensação foi alterada a inclinação da guia incisal (CEA5). 

 Após o ajuste do articulador com planos com curvatura oclusal de 9pol de 


