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Prefácio
      Me senti muito honrado ao receber o convite para escrever o prefácio deste livro 
dos amigos Dr. Gustavo Seabra e  Dr. Alfredo Júlio Fernandes Neto, e fiquei muito 
feliz ao lê-lo pois fui descobrindo, a cada capitulo, a dimensão do volume e 
diversidade de informações contidas no mesmo e tive a oportunidade de fazer uma 
viagem incrível me aprofundando no conteúdo muito bem descrito e detalhado sobre a 
história da oclusão. 

   A odontologia surgiu da necessidade de o homem lidar com a dor e a perda 
dentária.  Inicialmente denominada “arte dentária”, evoluiu através dos tempos até se 
tornar uma Ciência da Saúde.  

       A Oclusão não é uma especialidade, ela é a base da odontologia, e seu entendimento 
é um fator determinante para o sucesso de qualquer tratamento odontológico. Ousaria 
dizer que ela é a alma da odontologia. Não é possível restaurar uma máquina quando 
você não sabe como ela funciona. Este livro convida o leitor a viajar através do tempo e 
traz uma pesquisa histórica de extrema importância para todos os dentistas, formados ou 
em formação, para que possam entender os caminhos que os trouxeram até o momento 
atual.  

      Quem não conhece a sua própria história tem dificuldade em entender o seu presente 
e por consequência compromete o seu futuro. 

    A partir da compreensão de que os estudos da História da odontologia surgem da 
necessidade de uma renovação teórico-metodológica, tenho certeza de que este livro 
pretende dar voz aos esquecidos, aos grandes nomes do passado envolvidos nos 
processos educativos e aos aspectos da cultura e ciência, bem como enfatizar uma visão 
mais profunda e embasada da nossa história.



História da Oclusão
Uma breve

Gustavo Augusto Seabra Barbosa 
Alfredo Júlio Fernandes Neto

Prefácio

Alexandre Cardoso

      Os autores possuem uma enorme capacidade didática, passeando de forma leve e 
objetiva através da história da OCLUSÃO tornando o assunto de fácil entendimento e 
prazeroso para todos. 

      A origem dos primeiros estudo sobre Articuladores , Relação Cêntrica , Guias de 
desoclusão e Dimensão Vertical, são alguns dos temas dentro do universo da oclusão 
abordados neste livro.

        É surpreendente observar durante a leitura a evolução da ciência e do conhecimento 
através dos tempos e assim poder compreender melhor os conceitos atuais. O leitor 
também vai se admirar com a genialidade dos mestres do passado , que com pouco ou 
nenhum recurso tecnológico, conseguiram atingir um nível admirável de conhecimento 
para a época.   

       Com sua inteligência e sensibilidade, os Profs. Gustavo e Alfredo nos brindam com 
essa joia repleta de informações preciosas sobre o longo caminho que a oclusão trilhou 
através da história e mostram também como é fundamental e necessário esse 
conhecimento para que tratemos nossos pacientes com uma consciência plena sobre o 
funcionamento do sistema estomatognático.   

Boa leitura.   
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Apresentação

     Os assuntos ministrados na área de Oclusão sempre geraram muita discussão e 
controvérsia dentro da Odontologia. Muitas vezes por desconhecimento, não só dos 
próprios conceitos, como também da sua história ou de como eles foram pensados e 
desenvolvidos. O objetivo deste livro foi realizar uma breve descrição da história da 
oclusão, iniciando por alguns conceitos dos planos e curvas oclusais, movimentos 
mandibulares e dos articuladores. Em seguida, relataremos como foram observadas e 
apresentadas as formas de “encaixe dos dentes” (oclusão), e a discussão gerada em torno 
da posição que a mandíbula deveria estar durante o contato dos dentes, bem como nos 
movimentos funcionais, surgindo assim o conceito da tão discutida “Relação Cêntrica”, 
e das suas diversas formas de registro. Posteriormente, abordaremos as diferenças entre 
as guias de desoclusão dos dentes, conhecidas como “guia canino” e “guia por função 
em grupo”, também motivo de muita discussão ainda nos dias de hoje. E por fim, 
faremos um breve relato sobre as diferentes filosofias dos conceitos oclusais, conhecida 
como “Escolas de Oclusão”. Enfatizamos o objetivo de uma narrativa histórica, sem 
fazermos interpretações ou “juízo de valor” sobre determinados conceitos ou filosofias. 

     Esperamos que desfrutem dessa leitura com o mesmo prazer que tivemos em 
escrevê-la, e que ela possa despertar o fascínio dessa área da Odontologia ainda tão 
‘desconhecida’ e por vezes, ‘menosprezada’. Não existe reabilitação da função sem os 
conhecimentos da Oclusão. Desejamos uma ótima leitura e um excelente ‘mergulho’ 
nessa breve história da oclusão. 
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      Necessitaria de muito espaço para fazermos uma linha do tempo com as principais 
pesquisas e conceitos em oclusão. Tentamos aqui fazer um resumo baseado nas 
descrições dos capítulos.
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Figura 1. Demonstração dos planos de 
Frankfurt e Camper e a linha basal de 
Broomell. 
Fonte: Própria, com figura adaptada do 
google images 
(www.publicdomainpictures.net). 

Há muito se busca abordar e aplicar conceitos e teorias matemáticas ao corpo 
humano. Um exemplo disso é o “homem vitruviano” que recebe este nome pois seu 
idealizador foi o arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio que, ainda no século I a.C., 
publicou sua obra “De Architectura”. No 3º dos seus 10 livros, ele aborda as proporções 
do corpo humano e tenta ‘enquadrá-las’ dentro da figura de uma esfera e um quadrado. 
Não há registro de desenhos do próprio Vitruvius aplicando a sua teoria, que ficou 
mundialmente conhecida após Leonardo da Vinci, em 1490, conseguir ajustar tais 
medidas do corpo nas proporções matemáticas e enquadrá-las em um círculo e um 
quadrado ao mesmo tempo1. 

Na área médica, os pesquisadores também tentavam seguir padrões matemáticos. O 
alemão Pieter Camper, em 1780, descreveu um ângulo facial formado pela interseção 
entre a linha facial (linha que tangencia a parte mais proeminente do osso frontal 
próximo à glabela e passa pela superfície convexa dos dentes anteriores) e o plano 
horizontal (linha que passa pela parte mais baixa da abertura nasal, passa ao longo da 
linha do arco zigomático e pelo centro do meato acústico externo). Ele utilizou esse 
ângulo para definir diferenças entre etnias, com valores de 80º para europeus e de 70º 
para negros2. Esse plano horizontal usado para essa medição ficou conhecido como plano 
horizontal de Camper (Fig. 1). Norman Broomell, em 1897, também usou um ângulo 
formado pela linha facial e uma linha que passava no centro da fossa glenoide e pela 
espinha nasal anterior ou asa do nariz, chamada de linha basal de Broomell14 (Fig. 1), 
para diferenciar a etnia branca (75º a 80º ou quase um ângulo reto) e negra (60º a 65º)3. 
Provavelmente a linha de Broomell foi preconizada pelo plano horizontal de Camper.  
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Figura 2. Articulador desenvolvido por Gariot em 1805. 
Fonte: Própria. Fotografia realizada no acervo do museu de Odontologia “Solon de Miranda Galvão” da 
Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia (Natal/RN).

Havia também uma grande busca pelo entendimento da forma de “encaixe” dos 
dentes, dos movimentos mandibulares e suas implicações na função e saúde do indivíduo. 
Sem dúvida alguma, o século XX foi o auge de pesquisas e de um maior aprofundamento 
sobre conceitos oclusais. Porém, a história contemporânea da oclusão inicia-se antes, no 
século XIX. Por volta de 1805, um cirurgião-dentista francês chamado Jean Baptiste 
Gariot inventou o primeiro articulador mecânico4-5. Esse articulador (Fig. 2) possuía 
apenas os movimentos de abertura e fechamento, bem semelhante aos articuladores tipo 
“charneira” disponíveis atualmente. 

Existia uma divergência entre a exatidão das linhas que formavam o plano 
horizontal, pois alguns preconizavam que esta passava pelo centro do meato acústico 
externo, enquanto outros determinavam que passava pela borda superior do mesmo. Para 
padronizar este plano horizontal muito usado em craniometria, no século XIX, mais 
precisamente em agosto de 1882 na cidade Frankfurt-aim-Main (Alemanha), ocorreu o 
mais importante congresso da Sociedade de Antropometria Alemã, reunindo os 
especialistas da área. E após o consenso sobre o plano horizontal do crânio, o mesmo 
recebeu o nome de plano horizontal de Frankfurt2 (Fig. 1). Este plano horizontal é 
formado por uma linha que passa pela borda superior do meato acústico externo em 
direção à um ponto mais baixo da órbita.
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          Em 1890, Ferdinand von Spee descreve a trajetória condilar e a relaciona com uma 
curva oclusal no plano sagital. A “curva de Spee” é uma curvatura, no sentido 
anteroposterior, que toca a ponta dos caninos passando pela ponta das cúspides 
vestibulares dos dentes posteriores. Se avaliarmos a mandíbula num plano frontal, a 
própria inclinação dos dentes e a posição das cúspides vestibulares em uma posição mais 
alta que as cúspides linguais também formam uma curva. Isso foi observado por George 
Wilson em 1917 (Apud Dawson P, 2008)9 e a curva foi denominada “curva de 
Wilson” (Fig. 3).

Os autores da época buscavam sempre relacionar a matemática aos aspectos 
anatômicos. William Bonwill, em trabalho publicado em 1899, foi o primeiro a relatar as 
dimensões da mandíbula humana e teorizou que a distância entre os côndilos e o ponto 
entre os incisivos inferiores formavam um triângulo equilátero com 4 polegadas 
(aproximadamente 10cm) em cada lado, que ficou conhecido como o “triângulo de 
Bonwill”. George Monson6 acreditava nesta teoria, mas não totalmente e afirmava que 
“esta é a primeira evidência que indica um problema em que a natureza estabeleceu um 
equilíbrio geométrico”. Ainda, ele afirmava que esse triângulo nem sempre era equilátero 
e que por vezes era isósceles, com os dois lados referentes à distância do côndilo aos 
incisivos sendo iguais, e o lado menor sendo o da distância intercondilar7. Ainda 
relacionada à essa distância entre o côndilo e os incisivos, Francis Balkwill, em 1886, 
afirmou que existia um ângulo formado entre o triângulo de Bonwill e o plano oclusal 
com um valor que variava entre 22º e 30º, com uma média de 26º (Fig. 3)8. Este ângulo 
ficou conhecido como “ângulo de Balkwill”. Este triângulo de Bonwill pode ter sido a 
primeira citação indireta ao que hoje chamamos de “plano oclusal”.

Triângulo de Bonwill 
Ângulo de Balkwill 
Curva de Wilson 
Curva de Spee

Figura 3. Triângulo de Bonwill formado pela distância intercondilar e a distância entre os côndilos e um ponto 
entre os incisivos inferiores. O ângulo de Balkwill é formado entre um lado desse triângulo e a superfície 
oclusal. A curva de Wilson é observada no plano frontal (visto de frente) e a curva de Spee no plano sagital 
(vista de lado). 
Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net). 
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Em 1905, Carl Christensen10 questiona a visão de Spee em relação à trajetória 

mandibular, dizendo ser mais mecânica do que anatômica, mas não diminuindo ou 
desmerecendo o trabalho do autor. Ele analisou a relação entre a trajetória condilar e a 
trajetória dos dentes durante os movimentos mandibulares, e observou que em indivíduos 
dentados ela difere dos desdentados. O autor ainda relatou a presença de um espaço entre 
os dentes posteriores durante a protrusão quando o indivíduo possui uma trajetória 
condilar íngreme e uma curva oclusal mais plana (Fig. 4), que ficou conhecido como 
“Fenômeno de Christensen”. Ele também propõe um articulador que simule os 
movimentos articulares de forma individualizada. Para reduzir esse “fenômeno de 
Christensen” na confecção das próteses totais, por exemplo, deveria existir uma “curva 
de compensação” para que não haja esse espaço posterior durante os movimentos 
anteriores, ou seja, durante a protrusão deve haver toque dos dentes posteriores da prótese 
(Fig. 5). Isso dá início a um padrão de oclusão balanceada que será discutido no capítulo 
“guias de desoclusão”.

Figura 4. Observe que em “A” a trajetória condilar é íngreme enquanto que a curva oclusal é mais 
plana. Com essa configuração oclusal, durante os movimentos protrusivos (em B) os dentes 
posteriores não se tocam, caracterizando o fenômeno de Christensen. 
Fonte: Christensen FT. Balkwill’s angle for complete dentures. J Prosthet Dent. 1960;10(1):95-8.

Figura 5. Observe que em “A” a trajetória condilar também é íngreme mas o plano oclusal é curvo. 
Com essa configuração oclusal, durante os movimentos protrusivos (em B) os dentes posteriores se 
tocam, evitando o fenômeno de Christensen. 
Fonte: Christensen FT. Balkwill’s angle for complete dentures. J Prosthet Dent. 1960;10(1):95-8.
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Em 1920, Monson7 adicionou outra figura geométrica à mandíbula, dessa vez, uma 

esfera que passava pela superfície oclusal e pelos côndilos e possuía um raio de 4 
polegadas (aproximadamente 10cm) (Fig. 6). A teoria ficou conhecida como a “esfera de 
Monson”. Essa esfera ainda engloba uma “pirâmide erigida sobre o triângulo (de 
Bonwill) com linhas (também com 4 polegadas) que convergem para um centro ou ponto 
radial”8 na glabela. Se avaliarmos a esfera em relação a outras teorias, ela contempla, 
além do triângulo de Bonwill e do ângulo de Balkwill, a curva de Spee (no plano sagital) 
e a curva de Wilson (no plano Frontal) (Fig. 7).

A B
Figura 6. (A) Uma ilustração da teoria da esfera de Monson mostrando o raio do círculo (esfera). (B) A 
visualização da teoria da esfera aplicada à mandíbula. 
Fontes: Monson GS. Occlusion as applied to crown and bridge-work. J Am Dent Assoc. 1920;7(5):399-413. 
Monson GS. Original Communications: Applied Mechanics to the Theory of Mandibular Movements. Dent 
Cosmos. 1932;74(11):1039-1053.

Estudando o “fenômeno de Christensen” que ocorria durante a confecção das 
próteses totais removíveis, em 1923, Alexander Paterson11 propôs utilizar uma técnica em 
que ainda na fase de ajustes dos planos de cera, o profissional solicita ao paciente que 
realize movimentos de protrusão e lateralidade (com materiais abrasivos nas superfícies 
oclusais antagonistas), e após os desgastes realizados pelos próprios movimentos do 
paciente, era definida uma curva de compensação mais próxima da sua fisiologia. Esta 
técnica ficou conhecida como o “desgaste de Paterson”. Essa técnica ainda é utilizada 
por alguns profissionais durante a confecção das próteses totais.



Prof. G
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Figura 7. Figuras geométricas propostas 
pelas teorias dos diversos autores. 
Fonte: Fonte: Própria, com figura 
adaptada do google images. 
(www.publicdomainpictures.net)

Em 1910, Alfred Gysi12 publica seus achados em um artigo intitulado “O problema 
da articulação”, abordando os principais problemas sobre as trajetórias mandibulares e as 
limitações dos articuladores da época, propondo um método de registro dos movimentos 
mandibulares. Ele desenvolve um instrumento capaz de “desenhar” a trajetória condilar 
do paciente (durante abertura), e observa que o ângulo médio formado entre a trajetória 
condilar e o plano oclusal é de 33º (Fig. 8). Até hoje utiliza-se esse valor médio no ajuste 
da guia condilar dos articuladores semi-ajustáveis. Nesse mesmo trabalho ele demostra 
outro instrumento capaz de reproduzir a trajetória na região de incisivos inferiores 
durante os movimentos de protrusão e lateralidades, o que fica conhecido como o “arco 
gótico de Gysi” (Fig. 9). Até os dias atuais, muitos profissionais utilizam essa técnica 
para registro dos movimentos mandibulares em pacientes desdentados durante a 
confecção de próteses totais removíveis.

Esfera de Monson 
Triângulo de Bonwill 
Ângulo de Balkwill 
Curva de Wilson 
Curva de Spee
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Figura 8. O instrumento (A) é adaptado na face do paciente (B) e adapta-se um cartão de papel (papelão) 
entre a pele na região da articulação e um lápis preso ao instrumento, e solicita que o paciente faça os 
movimentos de abertura, fechamento e lateralidades até que o registro da trajetória do côndilo esteja 
desenhado no cartão (C). Na figura C observamos o trajeto  o’  correspondente à abertura e fechamento, e 
os trajetos L1 e R1 correspondente aos movimentos laterais. O ângulo formado entre o’ e o plano oclusal (Oc) 
seria de 35º na figura, mas ele relata no texto que a média era 33º. 
Fonte: Adaptado de Gysi A. The problem of the articulation. Dent Cosmos.1910;52:1-19.

Figura 9. Explicando de uma forma simplificada, um marcador é adaptado (com uma ponta ou grafite) no 
plano de cera superior (A) e um instrumento em forma de ferradura (com um papel) é adaptado ao plano de 
orientação inferior (B). Ao solicitar que o paciente faça os movimentos de protrusão e lateralidades, essa 
trajetória é desenhada sobre o papel (C).  
Fonte: Adaptado de Gysi A. The problem of the articulation. Dent Cosmos.1910;52:1-19. 
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Ainda no início do século XIX, mais precisamente em 1908, Norman Bennett13, 

com a ajuda do seu irmão que era professor de matemática, avalia a trajetória condilar e 
observa o deslocamento lateral imediato dos côndilos antes dos movimentos laterais, 
bem como os o deslocamento do côndilo no plano frontal (Fig. 10). Deste trabalho surge 
o “movimento de Bennett” e o “ângulo de Bennett”. Na década de 1950, Ulf 
Posselt14-15 também avaliou os movimentos mandibulares nos planos sagital, frontal e 
horizontal, com uso de instrumentos mais “sofisticados”. Ele analisou esses movimentos 
a partir de um ponto na região entre os incisivos inferiores e, após a realização de todos 
os movimentos limítrofes (bordejantes) possíveis da mandíbula, resultaria em um 
diagrama tridimensional conhecido como “envelope de movimento de Posselt” (Fig. 
11). 

Movimento de Bennett

Ângulo de Bennett
15º

Lado de trabalho Lado de não-trabalho 
ou balanceio 

Figura 10. O movimento de Bennett ocorre no côndilo do lado de trabalho e seria um pequeno deslocamento do 
mesmo durante o movimento de lateralidade. Já o côndilo do lado de não trabalho, move-se para baixo, para 
frente e para medial, e se traçarmos uma linha entre o eixo do mesmo na posição de repouso e outro eixo na 
posição final do movimento, teremos a formação de um ângulo conhecido como “ângulo de Bennett” que possui 
aproximadamente 15º. 
Fonte: Própria.

Figura 11. O conjunto de movimentos bordejantes da 
mandíbula formam uma figura tridimensional denominada 
envelope do movimento de Posselt. 
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google 
images (www.publicdomainpictures.net).
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     Com a evolução dos estudos sobre a trajetória condilar e os movimentos mandibulares 
houve também a busca por instrumentos que pudessem simular tais movimentos tanto 
para o estudo da oclusão, quanto para a confecção de próteses dentárias. Com isso, os 
articuladores também evoluíram. Como descrito anteriormente, o articulador de Gariot 
(Fig.2) foi o primeiro descrito no início dos anos 1800. Em 1840, Daniel T. Evans recebe 
a patente para o desenvolvimento de um articulador que seria “um instrumento para 
imitar o movimento da mandíbula, e exibir uma real relação entre dentes superiores e 
inferiores”16. Este foi o primeiro instrumento a incorporar os movimentos de 
protrusão e lateralidade, sendo Evans, provavelmente o primeiro investigador a chamar 
atenção para esses movimentos16 (Fig. 12A). Bonwill, o mesmo que dá nome ao triângulo 
equilátero, também desenvolveu, em 1858, um articulador que tentava simular os 
movimentos mandibulares. Ele alegava que os “côndilos” do articulador se moviam para 
frente e para baixo durante os movimentos, mas isso na verdade não acontecia em seu 
articulador16 (Fig. 12B).

Figura 12. (A) Articuladore de Evans. (B) Articulador de Bonwill. 
Fonte: Hall RE. An Analysis of the Development of the Articulator. J Am Dent Assoc. 1920;17(1):3-51. 

   A maioria dos autores que trabalhavam no estudo das trajetórias condilares e 
movimentos mandibulares desenvolviam seus próprios articuladores, e com Christensen 
não foi diferente. Em 190117, ele propôs um método de registro intra-oral para utilizar no 
seu articulador e comprovar que sua hipótese estava correta (fenômeno de Christensen) 
(Fig. 13). 



Gysi, o mesmo do “arco gótico”, cria em 1910 o seu articulador introduzindo o 
pino incisal e sendo o primeiro a empregar o movimento de Bennett17. Rupert Hall16, em 
1929, baseado em investigadores anteriores e utilizando as teorias de Bonwill e 
Christensen, desenvolve um articulador (Fig. 14) de acordo com a sua teoria cônica16, em 
que o plano oclusal dos dentes superiores passariam por uma superfície interna de um 
cone, e que os dentes são os guias para os movimentos mandibulares, e não os 
côndilos5,17. Este articulador permitia um ajuste da guia incisal pelos movimentos do 
arco gótico de Gysi. Na figura 15 podemos observar um articulador criado por Alfred 
Gysi. 

20

Figura 13. (A) Articulador de Christensen na posição de repouso. (B) Articulador na posição protrusiva, 
mostrando o espaço entre os planos de orientação na região posterior (fenômeno de Christensen). 
Fonte: Adaptado de Hall RE. An Analysis of the Development of the Articulator. J Am Dent Assoc. 1920;17(1):
3-51. 

Figura 14. (A) Teoria geométrica de Hall do desenho e movimentos do “aparato” mastigatório. (B) Articulador 
desenvolvido por Hall. 
Fonte: Adaptado de Hall RE. An Analysis of the Development of the Articulator. J Am Dent Assoc. 1920;17(1):
3-51.
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Figura 15. Articulador de Gysi modelo New Simplex. 
Fonte: Própria. Fotografia realizada no acervo do museu de Odontologia “Solon de Miranda Galvão” da Academia 
Norte-Rio-Grandense de Odontologia (Natal/RN).

À medida que os articuladores evoluíam, existia também uma preocupação com o 
posicionamento dos modelos nos mesmos. A melhor forma de posicioná-los de uma 
maneira mais anatômica possível seria transferindo a posição “exata” da maxila em 
relação ao eixo de rotação mandibular. Essa é uma das funções do arco-facial. Por volta 
de 1899, George Snow desenvolveu um arco-facial (Fig. 16) com essa finalidade, 
posicionar os modelos no articulador na mesma relação do eixo articular do paciente. Pela 
primeira vez era apresentado um instrumento que orientava o posicionamento 
tridimensional dos modelos baseado no eixo de rotação articular17. O arco de Snow usava 
como referência a linha basal de Broomell3. 



Em 1934, F. S. Meyer18 propôs que para construir próteses totais em total equilíbrio 
(oclusão balanceada) deveria haver uma trajetória entre os dentes opostos onde cada 
cúspide deveria entrar em contato nos vários movimentos da mandíbula: “Se pudermos 
localizar essa trajetória e registrá-la em sua devida relação na boca, tudo o que 
deveríamos fazer para construir ‘dentaduras’ em equilíbrio (balanceada) seria fixar os 
dentes, de modo que suas cúspides tocassem nesta trajetória”. Ele desenvolveu placas-
base de testes cobertas com cera em que uma delas continha ‘cristas’ de aproximadamente 
3mm de altura cobertas com papel alumínio, que marcariam a cera da placa oposta 
durante os diferentes movimentos mandibulares. Este registro ficou conhecido como 
“trajetória funcionalmente gerada de Meyer”.
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Figura 16. Arco-facial desenvolvido por George Snow em 1899. 
Fonte: Hall RE. An Analysis of the Development of the Articulator. J Am Dent Assoc. 1920;17(1):3-51. 

       Um dos pesquisadores que mais influenciaram os desenhos dos articuladores não era 
um dentista, mas sim um engenheiro. Rudolph Hanau foi consultado por Rupert Hall 
sobre um desenho de um novo articulador. Em 1920, em um encontro da Sociedade 
Nacional de Protesistas que aconteceu em Boston (EUA), onde estavam presentes Alfred 
Gysi, George Monson, Rupert Hall dentre outros grandes nomes, Hanau escutou de cada 
um as suas teorias pessoais e com a visão de um engenheiro, percebeu que o problema 
não era o que ele tinha escutado no encontro e voltou todos os esforços do departamento 
de engenharia para a construção de um articulador18. 



Hanau não acreditava nas teorias geométricas do movimento mandibular propostas 
pelos pesquisadores anteriores e acreditava que um articulador deveria ser programado 
por meio de registros gerados pelo próprio paciente19, assim como Meyer preconizava 
na sua “trajetória funcionalmente gerada”. Seus modelos iniciais foram criticados por 
serem complexos e de difícil aplicação clínica, mas suas pesquisas e esforços 
aperfeiçoaram o desenho dos articuladores, fazendo com que fossem amplamente 
utilizados. A figura 17 ilustra alguns dos modelos de Hanau. Ele fundou uma empresa 
fabricante de articuladores, que após sua morte em 1930, foi incorporada por outras 
empresas. A partir de 2008, a Whipmix Corporation comprou a ‘divisão laboratorial e de 
oclusão’ continuando a produzir os articuladores de Hanau, como também o Denar e 
Whipmix20.
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Figura 17. (A) Articulador de Hanau modelo H de 1922. (B) Modelo H-2 que em 1958 substituiu o modelo H. 
Fonte: Engelmeier RL, Belles DM, Starcke EN. The History of Articulators: The Contributions of Rudolph L. Hanau 
and His Company-Part II. J Prosthodont. 2017;26(8):688-695. 

       Poderíamos citar aqui dezenas, senão centenas de marcas e diferentes articuladores 
que foram desenvolvidos e criados até meados de 1920, chamada por alguns de a era da 
“guerra dos articuladores”19-20, mas o objetivo é caminhar pela história e descrever as 
mudanças nas teorias no decorrer do tempo. Com a mudança de alguns paradigmas 
relacionados aos conceitos oclusais, novos articuladores com mais possibilidades de 
ajustes foram desenvolvidos. 
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Clyde Schuyler21 publica um trabalho em 1935 criticando o desgaste de dentes 

naturais para a busca da oclusão balanceada. Ele relata que o “desgaste de dentes naturais 
e artificiais tem sido feito de modo implacável e de maneira perigosa, diminuindo a 
eficiência dos dentes”. Esse período é marcado pela transição da oclusão balanceada 
bilateral (muito usada nas próteses totais removíveis) para a oclusão balanceada 
unilateral (dentes naturais). Outro fato importante neste período dos anos 20 é o 
surgimento da Gnatologia. Beverly McCollum é considerado o pai da Gnatologia, mas o 
termo foi proposto por Harvey Stallard. McCollum fundou em 1926 a Sociedade 
Gnatológica22. O termo origina-se da palavra grega “Gnathos” que significa mandíbula e 
“logia” que significa estudo. A Gnatologia seria a “ciência que trata a biologia dos 
mecanismos mastigatórios, ou seja, a morfologia, anatomia, histologia, fisiologia, 
patologia e terapêutica do ‘órgão oral’, especialmente as mandíbulas e dentes e as 
relações vitais do órgão com o resto do corpo"22.  

Uma suposição dos Gnatologistas era que o centro rotacional horizontal passa por 
ambos os côndilos (eixo linear de dobradiça). Acreditavam que, se os centros rotacionais 
nos côndilos pudessem ser localizados, registrados e reproduzidos em um articulador 
tridimensional sofisticado, todos os movimentos funcionais do paciente também poderiam 
ser reproduzidos por esse instrumento5. Em 1925, McCollum desenvolve um articulador 
semi-ajustável (patenteado em 1929) do tipo não-arcon, que permitia ajustes da guia 
incisal, distância e guia condilar23. Era chamado de “Gnatoscópio de McCollum” (Fig. 
18). 

Figura 18. Articulador de McCollum. 
Fonte: McCollum “Gnathograph” (Gnathoscope) 
Articulator.  The University of Texas, School of 
Dentistry.  
Disponível em https://dentistry.uth.edu/about/
a r t i c u l a t o r s / m c c o l l u m - g n a t h o g r a p h -
gnathoscope-articulator 
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Nessa fase, há o desenvolvimento de articuladores chamados “totalmente 

ajustáveis” e, com eles, dispositivos de registro das trajetórias condilares e da posição da 
maxila em relação ao eixo de rotação condilar, como o “gnatógrafo” ou “gnatoscópio” e 
o “pantógrafo”24. Por volta dos anos 1950, e baseado na Gnatologia, Henry L. “Harry’’ 
Page desenvolveu o “transógrafo”. Ele era crítico da teoria de eixo de rotação condilar 
único e dos desenhos de articuladores do tipo não-arcon (esferas condilares no ramo 
superior do articulador) e propôs a “teoria da transografia” que foi baseada em quatro 
determinantes básicos: o centro de rotação da articulação temporomandibular (isto é, o 
eixo da dobradiça); o plano de referência craniano (ou seja, o plano orbital); a mudança 
lateral da mandíbula em função (ou seja, o Movimento Bennett); e o envelope do 
movimento. O objetivo era duplicar com precisão os movimentos funcionais da 
mandíbula5,25. O transógrafo não resistiu ao teste do tempo e quase caiu na obscuridade. 
Os instrumentos de sobrevivência foram abandonados para serem exibidos em coleções 
de articuladores25. 

Outro dispositivo, o “gnatógrafo” também chamado de “gnatoscópio”, 
desenvolvido por Charles Stuart, baseado na escola gnatológica de McCollum, tinha por 
objetivo traçar as trajetórias condilares nos planos horizontal e vertical, registrar o arco 
gótico e os movimentos de abertura e fechamento no plano sagital (Fig. 19). Baseado no 
gnatógrafo, ou apenas com um nome diferente, o pantógrafo tem o mesmo princípio, e 
com esse dispositivo era possível, pela primeira vez, registrar as três dimensões dos 
movimentos condilares. Grandes esforços foram então direcionados para o 
desenvolvimento de articuladores tridimensionais ajustáveis altamente sofisticados que 
aceitassem e reproduzissem as medidas registradas pelo pantógrafo5 (Fig. 20). 

Figura 19. Gnatógrafo utilizado para registro dos movimentos mandibulares nas 3 dimensões, em 1935. 
Fonte: Starcke EN. The history of articulators: From facebows to the Gnathograph, a brief history of 
early devices developed for recording condylar movement: Part II. J Prosthodont. 2002;11(1):53-62.
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A confecção de tais registros com esses dispositivos era complexa, demandava 

muito tempo clínico e “comprometia” a sua reprodutibilidade e aplicabilidade clínica. Na 
década de 1970, Niles Guichet simplificou o registro com o pantógrafo e desenvolveu o 
Denar5 (Fig. 21). O sistema Denar também instituiu programas educacionais para 
aplicação do seu sistema de articuladores e pantógrafos26. Mas mesmo assim, sua 
aplicabilidade ainda estava “comprometida” para os clínicos em geral. Erros na 
montagem eram muito comuns e fáceis de ocorrer9.  

Charles Stuart, objetivando a simplificação do método, desenvolveu o articulador 
Whip Mix (Fig. 22) como uma versão modificada de seu articulador totalmente ajustável, 
em resposta às demandas por um instrumento que permitisse um estudo preciso da 
oclusão com procedimentos de montagem mais simplificados. Ainda, possuía um custo 
acessível aos estudantes de odontologia27. Seu arco-facial arbitrário possibilitava um 
registro rápido, mas arbitrário do eixo de rotação condilar, da posição da maxila em 
relação a esse eixo e ainda, permitia o ajuste da distância intercondilar e uma 
personalização da guia incisal27. O sucesso do Whip Mix fez com que a indústria logo 
copiasse seus princípios e, dentre os modelos nacionais semelhantes, temos o DentFlex, 
Gnatus e BioArt. 

Embora possuam limitações, os articuladores semi-ajustáveis tornaram sua 
aplicação e registros mais simples e sua aplicabilidade clínica foi sensivelmente 
aumentada. Ganharam ampla visibilidade, principalmente entre os estudantes, o que 
tornou o ensino mais prático e acessível permanecendo até os dias atuais. Mesmo com o 
advento da tecnologia digital, seus princípios são seguidos e o modelos são 
“virtualmente” montados, seguindo os mesmos parâmetros “médios” dos articuladores 
“físicos” (Fig. 23). 

Os articuladores podem ser classificados dos mais diferentes modos. Edgard 
Starcke29 utilizou uma classificação baseada nos movimentos mandibulares e dividiu em 
duas “escolas”, assim como existem as “escolas de oclusão” (que serão abordadas em 
outro capítulo). Ele classificou as “escolas dos articuladores” em “escola Condilar” (ou 
anatômica) e a “escola geométrica” (não anatômica). A escola condilar é baseada em 
articuladores que foram desenvolvidos pela teoria que os movimentos condilares guiam a 
posição dos dentes, ou seja, possuía as guias condilares ajustáveis. A intensa concorrência 
no mercado e as demandas de simplicidade geraram uma tendência em direção a 
instrumentos de “valores médios”. Já na escola geométrica, a teoria é que a oclusão 
dentária guiaria os movimentos condilares durante a mastigação. Os articuladores 
desenvolvidos para refletir teorias geométricas apresentam algum tipo de mecanismo que 
permite que a “mandíbula” se mova em torno de um único eixo central, e são chamados 
de articuladores “arbitrários” e/ou de “centro de rotação única”29. 



Figura 20. Articulador Totalmente Ajustável modelo TT desenvolvido por Tadachi Tamaki. 
Fonte: Própria. Fotografia realizada no acervo do museu de Odontologia “Solon de Miranda Galvão” da 
Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia (Natal/RN).
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Figura 22. Articulador Semi-Ajustável modelo Whip Mix. 
Fonte: Própria. Articulador gentilmente cedido pelos amigos Fábio Galvão e Mário Galvão. Este articulador 
foi usado por Solon Galvão Filho, o fundador da disciplina de “Gnatofisiologia Clínica” da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, que deu origem à disciplina de “Oclusão”. 

Figura 21. Articulador Totalmente Ajustável modelo Denar® D5A. 
Fonte: Catálogo Whipmix28. Disponível em https://info.whipmix.com/download-the-whip-mix-occlusion-
products-catalog 
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Figura 23. (A) Montagem dos modelos em Articulador Semi-Ajustável “Virtual” para confecção de uma placa 
oclusal. (B) Após o “desenho” e “enceramento” da placa, os ajustes dos contatos oclusais podem ser avaliados 
durante os movimentos de fechamento, protrusão e lateralidade. 
Fonte: Própria. 

A

B
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Em 1980, Awni Rihani30 propõe um novo método de classificação dos articuladores 

baseado na sua capacidade de ajuste e de “aceitar” os seguintes registros: 1. Arco-Facial; 
2. Relação Cêntrica; 3. Protrusivo; 4. Lateral e 5. Distância Intercondilar. Quando o 
articulador permite 1 ou 2 dos 3 primeiros registros, é chamado de não-ajustável. Quando 
“aceita” todos os 3 registros iniciais, é classificado de semi-ajustável. E quando admite os 
5 registros é chamado de totalmente ajustável30 (Fig. 24). Enfatizando que alguns semi-
ajustáveis também permitem o ajuste da distância intercondilar e “aceitariam” 4 registros, 
mas ainda não seriam considerados totalmente ajustáveis por não realizarem os 5 
registros. Existem variadas formas de classificação quanto à precisão, eixo de rotação 
condilar, etc., e não é intuito deste capítulo discutir cada método de classificação. 

Figura 24. Classificação dos articuladores baseada nos seus ajustes proposta por Rihani29 e alguns dos seus 
respectivos exemplos. 
Fonte: Modificado e adaptado de Rihani A. Classification of Articulators. J Prosthet Dent. 1980;43(3):344-7.

O objetivo deste capítulo foi “caminharmos” pela história dos planos e curvas 
oclusais, dos movimentos mandibulares e como eles influenciaram no desenvolvimento 
de instrumentos que pudessem reproduzi-los (os articuladores). Para um aprofundamento 
sobre os articuladores (conceitos, tipos, etc.) sugerimos a leitura de um rico material da 
série de artigos do professor Edgar N. Starcke da Universidade do Texas, publicados no 
periódico Journal of Prosthodontics. O professor também é arquivista da Universidade do 
Texas e mantém um site sobre a história dos articuladores31. 
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Como visto no capítulo anterior, a busca pelo conhecimento anatômico dos traçados, 

planos e curvas oclusais foi um precursor para o desenvolvimento de instrumentos que 
pudessem simular o movimento mandibular, os chamados articuladores. À medida que o 
conhecimento aumentava, a complexidade dos conceitos relacionados à oclusão também. 
Vários pesquisadores tentaram entender a forma como os dentes deveriam se “encaixar”, 
ou seja, a oclusão dentária, e como a mesma se relacionava com o aparelho 
estomatognático. E ainda, como transferir essa relação para os articuladores e conseguir 
reabilitar seus pacientes da forma mais fisiológica e harmônica possível. Para isso, 
começaram a observar e pesquisar não só a oclusão, mas também em qual posição a 
mandíbula deveria estar durante a mesma e nos movimentos funcionais. Este capítulo 
descreverá, sem dúvida alguma, o conceito mais controverso da área da Oclusão que é a 
posição de “Relação Cêntrica” ou RC. Nosso objetivo aqui é narrar historicamente o 
aparecimento de tal conceito, bem como suas mudanças e “evolução” no decorrer do 
tempo, sem discutir suas interpretações e aplicações clínicas. Mas antes da posição de RC, 
as pesquisas se iniciaram com a posição e alinhamento dos dentes e a oclusão dentária. 

Um dos primeiros a apresentar, de forma científica, o conceito de oclusão dentária 
foi Edward Angle. Em seu artigo publicado na Dental Cosmos em 18991, ele relata a 
importância não só da “perfeita oclusão” dos dentes, mas sua relação “juntamente com os 
‘maxilares’, os músculos da mastigação, os lábios e as linhas faciais, para uma melhor 
harmonia com o tipo facial do indivíduo”. Angle faz menção a uma “linha de oclusão” 
que passa nas pontas das cúspides dos dentes inferiores e ao longo do sulco central (entre 
as cúspides vestibulares e palatinas) dos dentes superiores, a qual descreve uma curva 
parabólica e que varia dentro do “normal” de acordo com etnia e perfil do indivíduo. 
Apesar de ser quase 10 anos após Ferdinand von Spee (em 1890) ter descrito a curva de 
Spee (e a descrição da “linha de oclusão” ser bem parecida), Angle não faz menção à 
mesma em seu estudo. Neste trabalho1, ele utiliza a oclusão como o ponto central de um 
pensamento, classificando suas irregularidades e definindo a ortodontia como a ciência que 
tem como objetivo a correção da má-oclusão dentária1. É neste estudo, avaliando a oclusão 
de mil indivíduos, que ele faz a classificação dos diferentes tipos de má-oclusão (Classe 
I, II e III e subdivisões) que ainda é utilizada atualmente (Fig. 1). 

Em outro artigo, publicado no mesmo ano e no mesmo periódico, Angle faz uma 
associação da linha facial (linha que tangencia a parte mais proeminente do osso frontal 
próximo à glabela e passa pela superfície convexa dos dentes anteriores) com a beleza da 
face. É também a partir dessa linha, que ele relatava ser possível designar, por exemplo, 
um desenvolvimento excessivo ou insuficiente da mandíbula ou da maxila, da posição dos 
incisivos, etc. Ele finaliza o artigo afirmando que “todos que esperam obter sucesso real na 
correção da má-oclusão devem cultivar um amor pela arte e pelo belo, e ter o hábito de 
observar e estudar cuidadosamente as linhas normais e anormais da face humana, 
juntamente com suas relações e dependência da oclusão dentária”2. 
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Esta classificação de Angle praticamente não gerou grandes discussões e 
controvérsias, e foi utilizada para estabelecer o correto posicionamento dos dentes durante 
a oclusão estática (dentes em fechamento), também chamada posteriormente de “oclusão 
cêntrica”. O termo “cêntrica” inicialmente era usado para diferir das relações dos 
movimentos de lateralidade, chamados “excêntricos” por se desviarem da linha média 
dentária. Ou seja, quando o indivíduo ‘ocluía’ na posição de fechamento convencional, 
isso era chamado de “oclusão cêntrica”, e durante os movimentos de lateralidade direita e 
esquerda, estes eram chamados de “movimentos excêntricos”. Mesmo com essa 
definição, ainda não estava tão “clara” a divisão entre os termos “Oclusão Cêntrica” e a 
“Relação Cêntrica” como conhecemos hoje (muito embora ainda hoje esses termos 
gerem uma certa ‘confusão’ nos profissionais). 

Figura 1. Classificações das maloclusões de Angle. 
Fonte: Angle EH. Classification of Malocclusion. Dent Cosmos. 1899;41(3):248-264.

A primeira citação (em artigo publicado) de uma posição mandibular de referência 
para utilização nos tratamentos foi feita por Rudolph Hanau em 1929. Ele cita a relação 
dos côndilos para se referir à posição de relação Cêntrica (RC). Segundo ele, “os côndilos 
repousam sobre os ‘meniscos’ nas cavidades das fossas glenóides, independentemente da 
abertura da mandíbula”, afirmando que “essa relação pode ser ‘com tensão’ ou não”, mas 
que preferia uma RC ‘não tensa’ associada a uma abertura mandibular aceitável”3. Nesta 
primeira citação, Hanau não estabelece uma posição exata do côndilo na fossa, como 
veremos no decorrer do tempo. Em 1935, quando Clyde Schuyler4 relata que para correção 
das desarmonias oclusais, a distribuição das tensões máximas deve acontecer com a 
relação cêntrica “maxilomandibular”, onde as “cúspides linguais repousam sobre a fossa 
dos dentes superiores”, mais uma vez a referência (além dos dentes) é a posição 
mandibular em si, mas não a uma posição articular específica.  
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Uma década depois, mais precisamente em 1946, John Thompson5 descreve uma 

posição de repouso, onde “a mandíbula assume em repouso uma contração de tônus da 
musculatura sem interferência externa”. Esta posição é determinada por um equilíbrio da 
musculatura que eleva a mandíbula, não sendo afetada pela presença ou ausência de 
dentes. Thompson estava descrevendo, em outras palavras, o que conhecemos hoje como 
“dimensão vertical de repouso”. E neste estudo, onde o mesmo avaliava a proporção 
facial com a relação oclusal, ele observou que a diferença entre a altura da face (quando a 
mandíbula está em repouso) e quando os dentes estão em oclusão é determinada pela 
quantidade de espaço entre os dentes superiores e inferiores quando a mandíbula está nessa 
posição de repouso. Ele chamou isso de “espaço livre”, que após suas análises, teria em 
média de 2-3mm na dentição normal (no seu estudo, essas medidas variavam de 1mm até 
7mm de acordo com o padrão oclusal)5. Este seria o “espaço funcional livre” (como é 
definido atualmente) e a seu valor médio ainda é utilizado para o estudo, registros maxilo-
mandibulares e como referência nas reabilitações orais (Fig. 2). 

Um ano após, em 1947, Bernhard Gottlieb6 enfatiza a importância dessa posição de 
repouso (relatada por Thompson) para evitar uma pressão contínua nos dentes e com isso 
uma possível necrose do ligamento periodontal. Ele ainda faz uma diferenciação das forças 
sobre os dentes artificiais e naturais, mostrando a importância do periodonto não receber 
forças no sentido horizontal (ou seja, fora do longo eixo).  

Henry Beyron em 19547, foi um dos primeiros a descrever a diferença entre o termo 
oclusão cêntrica (posição em que os dentes estão em máxima intercuspidação) e a relação 
cêntrica (posição mandibular em relação à maxila e ao osso temporal). Segundo ele “é 
lógico que, na posição cêntrica (aqui ele se refere à oclusão cêntrica), a carga total seja 
distribuída por todas as partes da arcada dentária e, portanto, por todos os dentes”, e o 
primeiro critério da oclusão (cêntrica) é o fechamento em “relação cêntrica” (RC). Beyron 
ainda define a RC como uma relação mandíbulo-craniana em um estado harmonioso 
das ATMs (articulações temporomandibulares) e da musculatura e da relação entre as 
mesmas7. Apresenta-se aqui a descrição de uma posição mandibular fisiológica. 

Em termos de posicionamento articular, ainda não se discutia a posição “exata” 
côndilo-fossa em si, mas sim que era uma posição mais retruída, entendendo-se que o 
côndilo estaria somente mais posterior dentro da fossa articular. Beyron7 define a RC como 
a posição mais retruída do envelope de movimento de Posselt (Fig. 3), associando-a com 
o eixo de rotação mandibular e que seria a posição inicial e final dos movimentos 
mandibulares. Essa relação do movimento com o eixo de rotação também foi feita por 
Thompson6, o qual afirmava que a trajetória de fechamento normal da mandíbula da 
posição de repouso para a posição oclusal seria uma simples rotação, com o côndilo agindo 
como um eixo. 
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PMIPCR

PR

Figura 2. A figura representa o indivíduo em posição de “repouso” 
mantido pelo tônus muscular, com os lábios tocando e os dentes 
separados. Observe em vermelho o “espaço livre” proposto por 
Thompson em 1946, que atualmente é chamado de espaço 
funcional livre. 
Fonte: Própria. 

Figura 3. Teoria apresentada por Beyron onde da posição de 
máxima intercuspidação (PMI), pode ser movida para posição 
de contato retruído (PCR). A figura também representa a 
posição de repouso (PR) proposta por Thompson, onde o 
indivíduo está com os lábios encostados e os dentes 
separados. Aqui, a PCR seria a posição de relação cêntrica. 
Fonte: Própria, com diagrama adaptado de Beyron HL. 
Characteristics of functionally optimal occlusion and principles 
of occlusal rehabilitation. J Am Dent Assoc. 1946;48(6):648-656
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Mas essa posição não era um consenso. Denen (citado por Graser8) foi um crítico 

da mesma e afirmava que, para confecção de próteses totais convencionais, os pacientes 
não “aceitavam” essa posição mais retruída do côndilo8 e que a mesma só poderia ser 
obtida por meio de manipulação e de modo “forçado”. (Fig. 4). 

À medida que o debate sobre a definição da RC se intensificava, novos termos 
começaram a aparecer na literatura como: "fechamento bordejante posterior"; "fechamento 
relaxado", "posição da dobradiça", "posição ligamentar", "posição de contato retruído”; e 
“posição da dobradiça terminal”, gerando muita confusão9. Na tentativa de um consenso 
para esse termo, foi então publicado no Glossário de Termos Protéticos, em 195610 uma 
nova definição: A RC era a posição mais retruída da mandíbula em relação à maxila, 
estando os côndilos numa posição não forçada mais posterior nas fossas glenóides a partir 
da qual todos os movimentos excursivos poderiam ser executados. Esse glossário de 
termos protéticos é constantemente atualizado à medida que os conceitos evoluem, como 
veremos adiante. 

Côndilo

Disco Articular

Eminência Articular

Meato Acústico

Figura 4. Essa é uma imagem da ATM obtida por ressonância nuclear magnética. Observe que se a posição 
da mandíbula for forçada para posterior, irá comprimir a região do tecido retrodiscal (seta branca) que é 
bastante inervada e vascularizada, causando incômodo ao paciente. 
Fonte: Própria.



39

Em 1985, Peter Dawson13 relata que o conjunto côndilo/disco estaria numa posição 
mais superior contra a eminência (não citando estar mais anterior), independente dos 
dentes ou da dimensão vertical. Ele não cita especificamente que estaria mais anterior, 
como Celenza, mas fica subentendido que com os côndilos numa posição mais superior, 
logo estariam mais anteriores à eminência. Existia um certo “consenso” que essa posição 
era reproduzível fisiologicamente pelos músculos. Vale salientar que os autores 
descreveram essa posição de “pontos de vistas” diferentes. Stallard e Stuart relataram a 
posição em relação à fossa articular, enquanto que Dawson, Celenza, McNeill e Okeson, 
utilizaram a eminência articular como referência.

Poderíamos aqui descrever dezenas de autores que modificaram algo na sua visão 
sobre a posição condilar na RC, mas tornaria essa leitura exaustiva e até repetitiva. Ainda 
na década de 1960, Jerome Schweitzer lamentou haver quase 40 definições de cêntrica3. 
Faremos então uma divisão baseada nas diferentes posições condilares mais relatadas 
(Fig. 5). Harvey Stallard, Charles Stuart e Beverly McCollum, da escola gnatológica, 
afirmavam que a RC era uma posição mais superior, posterior e medial dos côndilos na 
fossa glenóide11. Essa visão ‘mudou’ no final da década de 1970 e início da década de 
1980, com o Frank Celenza12 relatando que os côndilos estariam numa posição mais 
superior e anterior contra a inclinação da eminência, permitida pelas estruturas 
limitantes das articulações temporomandibulares, em um dado grau de dimensão vertical.

Relação Cêntrica
Hanau, Schuyler, 
Posselt, Beyron

Mais Posterior

Mais Superior/Anterior

Dawson, Celenza, 
McNeill, Okeson

McCollum, Stallard, 
Stuart

Mais posterior, superior e 
medial

(1960-1980)

(1980-2020)

(1928-1960)

Figura 5. Representação de diferentes conceitos da posição do côndilo em RC (linhas tracejadas) a partir da 
posição de máxima intercuspidação (PMI) (em vermelho), de acordo com os autores que a relataram, bem 
como o período. Em amarelo, seria a posição mais posterior, em verde a mais posterior, superior e medial, e em 
branco, a mais superior e anterior contra a eminência. 
Fonte: Própria. 
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Charles McNeill, também em 198514, concorda com esse posicionamento condilar 
(mais superior e anterior), mas faz uma abordagem mais fisiológica da RC, em que a 
melhor posição condilar é alcançada durante a função e que embora a RC seja 
reproduzível, essa reprodutibilidade não a torna necessariamente válida fisiologicamente, 
mesmo que seja conveniente. Neste artigo, McNeill argumenta sobre o uso dessa posição 
como referência na reabilitação e faz uma crítica à rigidez da necessidade de uma posição 
condilar “exata”. Ele ainda critica o termo posição miocêntrica e chama atenção para o 
fato de que muitos pacientes mudam constantemente a atividade muscular, como resultado, 
em parte, da fadiga, posturas impróprias ou hábitos parafuncionais, e que nessas situações, 
ou onde há frouxidão ou “folga” na articulação, os dentistas têm dificuldade em estabilizar 
a relação oclusal e alcançar a posição condilar ideal. Ele conclui que algumas dessas 
situações podem exigir uma área de "liberdade" na oclusão em relação à RC. Ele não foi o 
primeiro a citar essa “liberdade em cêntrica”, mas discutiremos sobre ela no capítulo de 
“Escolas da Oclusão”. 

A edição do Glossário de termos protéticos de 1987, atualizava a posição de RC 
como sendo ântero-superior contra a eminência articular, porém abordando também a 
posição do disco que deveria estar com sua zona intermediária interposta entre o côndilo e 
a inclinação posterior da eminência articular15. Desde então, pouca coisa foi alterada até a 
versão de 201716, onde foi mantida a posição ântero-superior dos côndilos contra as 
inclinações posteriores das eminências articulares, porém enfatizando que independe do 
posicionamento dentário, e que a partir dessa posição, o paciente pode fazer movimentos 
verticais, laterais ou protrusivos, sendo uma posição de referência reproduzível e 
clinicamente aceitável. 

       A partir da década de 1990 e no início dos anos 2000, o conceito e o “entendimento” 
da RC abordaram também condições musculares e a harmonia do aparelho 
estomatognático em si, se tornando mais “fisiológico” e “funcional”. A relevância prática 
da posição “exata” dos côndilos dentro da fossa articular diminuiu, muito embora a 
importância de uma posição mandibular mais “retruída” que seja reproduzível durante os 
registros mandibulares permanece e, portanto, ainda é um importante ponto de referência 
para diagnóstico e reabilitação oclusal17, principalmente em casos onde não se tenha uma 
estabilidade oclusal ou mesmo uma referência dentária para o tratamento.
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Em 2008, na 6ª edição do seu livro18, Jeffrey Okeson, após relatar a polêmica e 

uma certa confusão com o termo “relação cêntrica”, sugere que a ATM precisa de uma 
posição ortopedicamente estável que gere estabilidade aos músculos e ao sistema, 
chamando-a de posição “músculo-esqueleticamente estável” (ME). Ou seja, o equilíbrio 
fisiológico dos músculos determinaria a posição mais estável da articulação. Com base 
nesse mesmo conceito, Fernandes Neto em 201819, estabelece que o equilíbrio entre os 
grupos antagônicos musculares (protrusores e retrusores) auxiliaria essa posição estável 
às ATMs, chamando-a de “dimensão horizontal”, fazendo assim uma analogia à 
dimensão vertical, onde os músculos elevadores e abaixadores promoveriam uma 
estabilidade no sentido vertical (Fig. 6).

Figura 6. Para a obtenção de uma posição estável das ATMs é necessário o equilíbrio dos grupos musculares 
antagônicos. Na dimensão vertical, seriam os músculos elevadores (feixes médio e anterior do temporal, 
masseter e pterigoideo medial) contra os abaixadores (digástrico e supra e infra-hioideos), e na dimensão 
horizontal (Relação Cêntrica), os músculos protrusores (pterigoideo lateral inferior) contra os retrusores (feixe 
posterior do temporal).  
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net).

Dimensão Horizontal

Dimensão vertical

Prof. G!
tavo Sea"a
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Como dito no início deste capítulo, podemos observar que a Relação Cêntrica é um 

conceito bastante controverso na área da oclusão e um dos principais na área da 
odontologia. E mesmo que o Glossário de Termos Protéticos tenha definido um conceito 
específico, isso não significa que a discussão em torno do tema esteja resolvida. Um certo 
“consenso” é que ela é uma posição mandibular mais posterior que a posição de máxima 
intercuspidação habitual, geralmente não coincidente com a mesma e, que é reproduzível e 
pode ser utilizada como referência nas reabilitações orais. 

Após esta breve descrição da história da RC, falaremos um pouco sobre o modo de 
registrá-la durante as montagens em articulador. 

Assim como vários conceitos divergentes, várias técnicas foram desenvolvidas para 
registro da posição de RC. Algumas baseadas nas trajetórias mandibulares e nos 
movimentos bordejantes, algumas em posições fisiológicas determinadas pela ação 
muscular, outras com manipulações da mandíbula realizadas pelo profissional com o 
intuito de levá-la para uma posição mais posterior, algumas com dispositivos “eletrônicos”, 
como também utilizando exames de imagens. Iremos descrever aqui as mais utilizadas e 
discutidas em pesquisas. 

Ainda em 1910, Alfred Gysi20 desenvolveu um instrumento para registro dos 
movimentos mandibulares durante a confecção de próteses totais removíveis (Fig. 7). Esse 
traçado ficou conhecido como “arco gótico de Gysi”. O vértice desse traçado representava 
a posição mais retruída da mandíbula, e baseado nos conceitos iniciais, este vértice seria a 
posição de Relação cêntrica (posição mais posterior mandibular), muito embora ele não 
tenha aplicado o termo específico da RC. Entretanto, relata-se que a primeira técnica de 
registro da trajetória foi descrita Hesse em 1897, sendo aprimorada e popularizada por 
Gysi21.  

Até meados de 1930, a técnica de registros gerados durante a função era a mais 
utilizada e foi modificada na tentativa de aperfeiçoa-la por autores como Needles22 e 
Alexander Paterson23 (desgaste de Paterson). F. Meyer24, em 1934, desenvolveu placas-
base de testes cobertas com cera em que uma delas seria marcada durante os diferentes 
movimentos mandibulares. Este registro ficou conhecido como “trajetória 
funcionalmente gerada de Meyer”.

Registro da Relação Cêntrica
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Em 1932, Clyde Schuyler25 propôs uma forma de registro da RC, em que era 

solicitado ao paciente posicionar a ponta da língua na região mais posterior do palato e 
mantê-la durante o fechamento da boca. Segundo ele, era impossível protruir a mandíbula 
com a língua nessa posição (Fig. 8). Uma outra técnica que existia na época era a “guiada 
pelo mento” (do inglês Chin-point guidance), proposta por McCollum em 1927 quando 
sugeriu a importância do eixo da dobradiça nos registros da RC26 (Fig. 9). Esta técnica se 
“popularizou” com o nome de “técnica de manipulação frontal” descrita 
posteriormente por Sigurd Ramfjord.

Posição mais retruída 
 (RC)

Lateralidade 
Direita

Lateralidade 
EsquerdaProtrusão

Figura 7. Para registrar os movimentos mandibulares, um 
instrumento foi desenvolvido com um marcador adaptado ao plano 
de orientação superior e uma plataforma acoplada no plano de 
orientação inferior, de modo que durante os movimentos de 
protrusão e lateralidades essas trajetórias fossem reproduzidas e 
registradas. 
Fonte: Própria. 

Figura 8.	Na técnica preconizada por Schuyler, o paciente era induzido a 
posicionar a ponta da língua mais posteriormente no palato durante a 
deglutição. Isso impediria a protrusão e geraria um direcionamento 
posterior da mandíbula (seta branca) durante o registro. 
Fonte: Própria. 
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Figura 9.	 A técnica guiada pelo mento consiste na 
manipulação mandibular “forçando” a mandíbula numa 
posição posterior mais fisiológica. É também chamada 
de técnica de manipulação frontal. 
Fonte: Própria. 

Na década de 1950, mais precisamente em 1954, Henry Beyron7 descreve uma 
técnica para verificação da posição de RC e também para avaliar a sua coincidência com 
o OC (Oclusão cêntrica). Para isto, solicitava que o paciente (posicionando sua cabeça 
alinhada horizontalmente com o plano de Frankfurt) abrisse e fechasse a boca repetidas 
vezes sem tocar os dentes (dentro do movimento de rotação condilar), até conseguir um 
relaxamento muscular. Então, solicitava que o paciente tocasse os dentes levemente e, 
que ao sentir o primeiro toque dentário, parasse a mandíbula nessa posição sem deslizar 
os dentes. Desta forma, poderia avaliar se a PMI coincidiria com a RC ou se haveria 
algum contato prematuro desviando a mandíbula da posição de RC. 
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Um ano após, Thomas Shanahan27 desenvolveu uma técnica fisiológica para 

registro da RC em próteses totais. Ele adaptou uma cera macia aquecida sobre o plano de 
orientação mandibular e, solicitava que o paciente deglutisse repetidas vezes. O autor 
acreditava que durante a deglutição a língua forçava a mandíbula para uma posição mais 
retruída, e a cera era modelada, obtendo-se assim o registro em RC (Fig. 10).

Figura 10.	 Com uma cera aquecida entre os planos de 
orientação, era solicitado ao paciente para realizar repetidas 
deglutições. Isso geraria um registro numa posição mais 
fisiológica. 
Fonte: Própria. 

        Em 1957, M. Silverman modificou o uso do arco gótico para verificar o “ponto de 
mordida” de um paciente21. O paciente foi instruído a morder com força a placa de prova 
(rastreamento). O objetivo era observar a resultante funcional dos músculos de 
fechamento que provocariam uma retrusão da mandíbula. Essa posição mais posterior 
seria utilizada para o registro, correspondendo (ou não) ao vértice do arco gótico. 



Enquanto novas técnicas de registro eram descritas, a discussão acerca da posição 
em RC ainda permanecia. George Hughes28 questiona “por que há tantas opções de registro 
e por que ainda há tanta confusão?”. Na sua resposta, ele cita uma frase de outro autor 
(Kingery, 1952) como uma possível solução: “a posição de relacionamento horizontal entre 
mandíbula e maxila é inerente à cada indivíduo”. Hughes acreditava que nenhum método 
de registro de RC atenderia às necessidades de pacientes “normais” e “não normais”. 
Jerome Schweitzer29, em 1962, avaliou as movimentações mandibulares bordejantes e 
também utilizou a eletromiografia. Além dessas movimentações limítrofes, ele analisou as 
movimentações durante a mastigação de alimentos macios e duros. No seu estudo, ele 
observou que a maior parte dos ciclos mastigatórios era realizada anteriormente à posição 
mandibular mais retruída, e que a mandíbula mantinha sua posição interoclusal mais 
confortável em “algum lugar” entre os extremos de suas posições anterior e posterior em 
indivíduos com padrões de fechamento duplo. A eletromiografia indicou que a mandíbula 
estava em sua posição “mais confortável” quando anterior à sua posição retruída e que uma 
grande atividade muscular foi desenvolvida no músculo masseter nas posições bordejantes. 
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Douglas Atwood30, em 1968, chama a atenção para o fato de que estabelecer uma 
posição fisiológica de referência pode ser clinicamente desastrosa e que as penalidades 
para o erro seriam altas. Ele afirma que “a reprodutibilidade não necessariamente é 
indicativa de uma conveniência ou correção fisiológica”. E conclui que “é necessário um 
termo simples que descreva a relação da mandíbula na qual os dentes, articulações, 
ligamentos e músculos estejam em harmonia funcional e os dentes em oclusão máxima. 
Talvez demore algum tempo até que a pesquisa indique o caminho para uma terminologia 
comum”. Até os dias de hoje, esse termo ainda é discutível e bastante controverso.  

         Podemos observar que havia uma grande discussão e falta de entendimento não só no 
termo (RC) em si, mas também na posição mais “ideal” da mandíbula para a reabilitação 
dos pacientes. E ainda, uma falta de consenso na forma correta de registro e de como isso 
seria “reproduzido” pelos clínicos. Em 1964, Victor Lucia31 relata essa dificuldade no 
registro, principalmente em relação aos materiais disponíveis (termoplásticos e químicos). 
Ele relata que há um mecanismo proprioceptivo que determina a trajetória de fechamento 
mandibular, e propõe uma técnica, que por meio da desoclusão dos dentes, eliminaria esta 
propriocepção. Na sua técnica, ele descreve um “bloco de mordida” feito em resina de 
‘auto-cura fria’ (citando a marca “Duralay”), na região anterior (originalmente feito em 
modelos, pois ele alertava que feito diretamente na boca poderia ‘queimar’ os tecidos orais 
devido a exotermia), que provocava a desoclusão dos dentes posteriores (Fig. 11). 
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Lucia ainda enfatizou a agilidade no registro (relatado há época em 

aproximadamente 20 minutos), a sua reprodutibilidade, e que não era necessária nenhuma 
habilidade especial para executar o procedimento, podendo ser realizado por qualquer 
dentista. O “Jig de Lucia” é utilizado até os dias de hoje como um “desprogramador 
neuromuscular” para registro da RC.

RC

MIH

Figura 11.	(A)	Jig	de	Lucia	confeccionado	em	resina	acrílica.	(B)	A própria forma do Jig faz com que a mandíbula se 
posicione mais posteriormente (seta branca). Para que o registro seja realizado de forma correta, não deve 
haver toque entre os dentes, somente o toque no Jig. 
Fonte: Própria.

A

B
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Baseado no mesmo conceito da desoclusão proposto por Victor Lucia, em 1973, James 

Long32 descreveu mais um método de registro em RC utilizando lâminas de acetato para 

auxiliar o posicionamento mais posterior da mandíbula. Para Long, a forma do objeto era 

efetiva para auxiliar no posicionamento da mandíbula em RC. O instrumento ficou conhecido 

como “Leaf Gauge”, “calibrador de Long” ou ainda, “tiras de Long” (Fig. 12).

É composto por 10 lâminas de acetato ou outro 

material plástico consistente, com uma espessura de 

0,010 polegada (0,25cm), uma largura de 0,5 polegada 

(1,27cm) e um comprimento de 2,0 polegadas (5,08cm). 

Essas lâminas possuem um orifício em sua extremidade 

onde são unidas umas nas outras. O autor utilizava 

placas de cera para o registro interoclusal quando a RC 

era encontrada.

Figura 12.	O “Leaf Gauge” segue o princípio da desoclusão do Jig de Lucia. As lâminas são colocadas entre os 
dentes anteriores provocando a desoclusão dos dentes posteriores, e direcionando a mandíbula posteriormente 
(seta branca), permitindo um registro (com cera, por exemplo) da posição de RC. 
Fonte: Própria. 
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Se havia um certo consenso em relação a “reprodutibilidade” da posição de RC, a 

técnica de registro “falhava” em provar isso. Em 1974, John Remien e Major Ash33 avaliaram 

um dispositivo chamado “Myo-monitor” (fabricado em 1971 pela ‘Myotronics Company’ - 

empresa de San Francisco-EUA), que era um instrumento eletrônico com eletrodos acoplados 

na região da “chanfradura coronóidea” do ramo mandibular, que gerava uma corrente 

contínua, estimulando os músculos envolvidos nos movimentos mandibulares a posicionarem 

‘corretamente’ a mandíbula. Os autores observaram que a posição registrada por esse 

dispositivo não era reproduzida nem no mesmo paciente. Esses achados também foram 

relatados um ano após, por Warden Noble34, onde relatou também que a “posição cêntrica 
do Mio-monitor” foi registrada anteriormente á RC e posteriormente à OC (Fig. 13).

Figura 13.	A posição “cêntrica mio-monitor” (linha tracejada verde) estava entre a posição de RC (linha tracejada 
amarela) e a posição de máxima intercuspidação (OC) (linha tracejada vermelha). 
Fonte: Própria, adaptada de Noble WH. Anteroposterior position of "Myo-Monitor centric". J Prosthet Dent. 
1975;33(4):398-402. 
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      Em 1979, Peter Dawson35 ‘populariza’ a técnica da “manipulação mandibular 
bilateral” para registro da RC (Fig. 14). Segundo ele, uma firme pressão deve ser 
aplicada para cima na região do corpo da mandíbula e para baixo na região do mento e, 
então o registro interoclusal deve ser realizado. Essa técnica de manipulação já gerava 
discussão (ainda na técnica guiada pelo mento) em relação à sua reprodutibilidade. 

Figura 14.	Manipulação	mandibular	bilateral	de	Dawson.	O	profissional	se	posiciona	por	trás	do	paciente	e	com	as	duas	
mãos	direciona a mandíbula mais posteriormente, em busca de uma posição de RC. 
Fonte: Própria. 

          Niles Guichet (1977) publicou 4 artigos relacionando as alterações oclusais com a 
dificuldade de manipulação mandibular. Guichet36 afirmava que existem princípios 
definidos pelos quais os músculos respondem aos contatos oclusais, ou seja, quanto mais 
alterações oclusais, maior a resposta muscular protetora e uma menor zona de 
manipulação mandibular seria possível (Fig. 15). Essa resposta reflexa protetora do 
paciente pode dificultar a manipulação37, sendo fácil para o dentista que não entende a 
fisiologia da programação oclusal, obter um registro interoclusal em uma posição que não 
seja a relação cêntrica38.
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Figura 15. Guichet afirma que a perda de elementos dentários pode resultar numa diminuição da zona fisiológica 
de manipulação mandibular (4). A migração dos elementos dentários pode diminuir mais essa zona de 
manipulação (5). Os 6mm e 3mm referem-se à quantidade de abertura mandibular necessária para realizar a 
manipulação do paciente para atingir a posição de RC. 
Fonte: Guichet NF. Biologic laws governing functions of muscles that move the mandible. Part IV. Degree of jaw 
separation and potential for maximum jaw separation. J Prosthet Dent. 1977;38(3):301-10. 

Quando Kantor e Silverman26 avaliaram algumas técnicas para registro da RC em 15 
indivíduos (Guiada pelo mento, Deglutição, Jig + guiada pelo mento, manipulação 
bilateral), observaram que a técnica que apresentou menor variabilidade no registro foi a de 
Manipulação Bilateral. Já a posição mais posterior do côndilo foi obtida com a técnica 
guiada pelo mento com o Jig e, a posição mais anterior do côndilo foi obtida com a técnica 
da deglutição, com todas as técnicas apresentando variabilidade. Ou seja, além da 
controversa posição de RC, a reprodução do seu registro também era muito discutível. Em 
um estudo mais recente, comparando as técnicas frontal, bilateral e a da deglutição, não foi 
observada diferença estatística entre as mesmas39, ou seja, os autores conseguiram 
reproduzir a posição de RC dos pacientes com as 3 diferentes técnicas. 

Ainda na década de 1970, Lawrence Weinberg40 publicou um extenso trabalho 
justificando a aplicação de uma radiografia transcraniana para avaliar a posição das ATMs 
que poderia ser utilizada para diagnóstico e tratamento, pois pequenas alterações na 
posição oclusal da mandíbula poderiam ser facilmente observadas nas radiografias da 
ATM. Foi um dos primeiros registros de avaliação da posição condilar, por meio de 
imagem. E da mesma forma que outras técnicas, a sua aplicabilidade e reprodutibilidade foi 
questionada. Desde então, não houve o desenvolvimento de nenhuma técnica “inovadora” 
para o registro da RC. O conhecimento científico e as tecnologias disponíveis atualmente 
(tomografia, eletromiografia, ressonância nuclear magnética, dentre outras) não alteraram a 
“essência” das técnicas de registros da RC descritas anteriormente, mas tentaram avaliá-las 
e responder aos questionamentos dos pesquisadores. Esses resultados são os mais variados 
possíveis. 
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Como dito anteriormente, o nosso objetivo foi descrever a narrativa histórica dos 
acontecimentos e não os interpretar ou fazer algum “juízo de valor”, pois não seria justa 
uma crítica aos conceitos desenvolvidos há época com as informações e ‘tecnologias’ que 
os mesmos possuíam. Resta-nos ter orgulho destes pesquisadores pela busca incansável por 
técnicas que pudessem restabelecer a função mastigatória de uma forma mais adequada 
possível. Essa busca continua, e só a ciência e a sua correta aplicação clínica, poderão nos 
guiar em relação a qual procedimento deva ser realizado. Lembrando que a ciência é 
dinâmica, como foi bem citado por Major Ash41, em 2003: “A odontologia baseada em 
evidências é um processo contínuo em que é necessário determinar, em dado momento, o 
que constitui a ‘melhor evidência’ de todas as fontes confiáveis para o tratamento do 
paciente individualmente”. 
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Neste capítulo abordaremos as características dos contatos oclusais durante os 
movimentos excêntricos da mandíbula, chamados de ‘guias de desoclusão’. Durante os 
movimentos laterais, o lado para o qual a mandíbula se movimenta é chamado de lado de 
trabalho, enquanto que o lado oposto é denominado lado de não-trabalho (ou balanceio). 
Durante esses movimentos, que acontecem no final do processo mastigatório, os dentes 
iniciam o toque para chegar na sua posição de máxima intercuspidação (PMI). Se o toque 
ocorrer somente no canino do lado de trabalho, e for este dente o guia para a PMI obtida ao 
final do ciclo, chama-se desoclusão guiada pelo canino. Se houver o toque do canino e 
mais alguns elementos do mesmo lado (lado de trabalho), denomina-se guia por função em 
grupo. Durante muito tempo se discutiu qual mecanismo que desoclusão deveria ser 
proposto na reabilitação dos pacientes.

Os conceitos oclusais no século XIX e até meados de 1930 (que se poderia chamar 
de “idade das teorias oclusais”) podem ser resumidos como sendo basicamente formulados 
para pacientes com próteses totais removíveis, nos quais foi considerada a oclusão 
balanceada (equilibrada) bilateral (OBB) durante os movimentos excêntricos1. Segundo 
este princípio, deveriam ocorrer contatos dos dentes das próteses durante todos os 
movimentos excêntricos. Por exemplo, durante a lateralidade direita, tocam os dentes do 
lado direito e esquerdo, na protrusão, tocariam os dentes anteriores e posteriores (Fig. 1). A 
ideia seria promover uma estabilidade das próteses durante todos os movimentos 
mandibulares, evitando o deslocamento das mesmas. Acreditava-se que esses toques em 
várias posições também melhoraria a eficiência mastigatória, mas estudos recentes, quando 
compararam usuários de próteses totais removíveis com OBB ou com desoclusão pelo 
canino, não observaram diferenças na eficiência mastigatória, nem na satisfação do 
paciente2. Entretanto, os conceitos da OBB ainda são utilizados atualmente por vários 
profissionais para a confecção das próteses totais. 

Este conceito foi baseado em pesquisas iniciais realizadas por Alfred Gysi, Carl 
Christensen, George Monson e foi, até a década de 1930, aplicada também à dentição 
natural. Clyde Schuyler apoiou a oclusão balanceada bilateral durante seus primeiros anos 
como profissional, mas depois começou a observar falhas clínicas. Falhas semelhantes 
foram observadas por Charles Stuart devido ao desgaste desigual das cúspides vestibular e 
lingual, causando contatos oclusais deflectivos, com alteração do fechamento em relação 
cêntrica, fazendo também com que os pacientes mordessem as bochechas e a língua3. 
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Figura 1. Na oclusão balanceada bilateral, todos os dentes se tocam com a boca fechada (A), e durante os movimentos de 
protrusão (B). Tanto na lateralidade direita quanto na lateralidade esquerda, tocam-se os dentes de ambos os lados.  
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net).

A

B
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Em um artigo publicado em 1929, Schuyler4 afirma que “nem todos os princípios de 
oclusão pertencentes à prótese total deveriam ser aplicáveis à dentição natural, pois nem 
seria possível obter em outros ramos da odontologia o mesmo grau de perfeição nas 
relações oclusais que pode ser produzido na prótese total completa”. Ele cita o trabalho de 
Sears5 (em 1925) enfatizando que o termo "oclusão balanceada” é mais aplicável às 
restaurações suportadas pelos tecidos moles (tecidos resilientes). Foi na década de 1930, 
mais precisamente em 1935, que Clyde Schuyler6 cita em um de seus artigos, a necessidade 
da eliminação dos contatos no lado de balanceio (não-trabalho) em dentes naturais e 
próteses fixas, e “cria” a filosofia da oclusão balanceada unilateral (OBU). Neste 
conceito, durante o movimento lateral, os dentes do mesmo lado, incluindo o canino, 
devem se tocar para dividir a pressão sobre os mesmos, trabalhando em grupo, daí o nome 
sugerido para este tipo de desoclusão ser conhecido como “guia por função em 
grupo” (Fig. 2).  

Figura 2. Na desoclusão por função em grupo, durante o movimento lateral da mandíbula, o contato acontece no 
canino e demais dentes do mesmo lado, devendo ocorrer a desoclusão dos dentes do lado oposto. 
Fonte: Própria.
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      Na década de 1920, Beverly McCollum, Harvey Stallard e Charles Stuart criaram a 
“escola Gnatológica” (será discutida no capítulo 4) e baseados no conceito de que as forças 
excessivas causavam trauma, sugeriam distribuir os esforços num maior numero de dentes, 
usando os princípios da oclusão balanceada bilateral. Entretanto, eles começaram a 
observar fracassos nas suas reabilitações, com facetas de desgastes e perda óssea, 
principalmente nos dentes do lado de balanceio. Concluíram que a teoria era falha (quando 
aplicada aos dentes naturais) e foram “corajosos o suficiente para admitir que ‘a maioria de 
seus casos não resistiu ao teste rígido do tempo e fracassaram’”7.

Ainda neste período, mais precisamente em 1924, um antropometrista chamado D. 
Mackintosh Shaw8 já fazia críticas à OBB em dentes naturais, afirmando que o contato dos 
vários dentes em todos os movimentos mandibulares se dava em dentições muito 
desgastadas (Fig. 3), e que em dentições naturais pouco desgastadas, durante os 
movimentos laterais, o contato acontecia somente no canino. Baseados nestes conceitos, 
Stallard, Stuart e McCollum (que preconizavam a OBB para dentes naturais) passaram a 
utilizar a desoclusão pelo canino durante os movimentos laterais da mandíbula, o que ficou 
conhecido como “guia canino” (Fig. 4).  

Figura 3. Paciente com desgaste patológico 
c a u s a d o p e l o b r u x i s m o d o s o n o , 
apresentando toque nos demais dentes 
durante os movimentos laterais. 
Fonte: Própria. 

Figura 4.	 Na desoclusão pelo canino, 
durante o mov imento la tera l da 
mandíbula, o contato acontece apenas 
canino do mesmo lado para o qual a 
mandíbula se movimenta, devendo 
ocorrer a desoclusão dos demais dentes 
de ambos os lados. 
Fonte: Própria. 



A partir da década de 1920, houve muita pesquisa em relação ao comportamento do 
periodonto frente às forças oclusais, e os pioneiros nas pesquisas em biologia oral foram 
Bernhard Gottlieb, Balint Orban e Joseph Weinmann. Eles eram pesquisadores na 
Universidade de Viena e tiveram que “fugir” para os Estados Unidos em 1938 devido à 
perseguição ao Judeus, após a anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler9. Eles 
contribuíram muito com as pesquisas envolvendo o periodonto, utilizando microscopia e 
cortes histológicos.  Em 1947, Gottlieb10 sugere que as forças deveriam ser aplicadas ao 
longo eixo dos dentes devido à conformação do ligamento periodontal e que forças 
direcionadas no sentido horizontal prejudicariam o periodonto. Ele cita um estudo com o 
Balint Orban em que observam que a pressão excessiva nos dentes causaria “necrose da 
membrana periodontal”. Os seus estudos ajudaram a diferenciar o trauma oclusal que causa 
lesão no periodonto de sustentação da inflamação gerada ao periodonto de proteção pelo 
biofilme, e ajudaram os profissionais a compreenderem que a oclusão balanceada bilateral 
era prejudicial quando utilizada em dentes naturais. 

     Desta forma, na década de 1930, existiam duas filosofias para definir os contatos 
durante os movimentos excêntricos da mandíbula: A da “escola Gnatológica”, que 
preconizava a “guia pelo canino” e a da “escola balanceada unilateral” que sugeria a 
utilização da “guia por função em grupo” preconizada por autores como Lindsay Pankey, 
Arvin Mann e Clyde Schuyler, conhecida como a filosofia de Pankey-Mann-Schuyler 
(ver capítulo 4). Elas “caminharam cronologicamente juntas” com seus adeptos tentando 
justificar suas escolhas, e publicando trabalhos em defesa das mesmas.

Em 1953, Schuyler11 afirma que um contato em balanceio dos dentes posteriores e na 
posição protrusiva seria essencial para o sucesso de uma prótese total e desejáveis em 
algumas restaurações parciais. Mas já na dentição natural, ele relata: “não vejo o valor real 
dos contatos do lado não funcional, pois eles não reduzem a aplicação da força sobre os 
dentes do lado de trabalho, e seu contato pode ser um fator contribuinte para lesões 
traumáticas”, e continua: “na dentição natural, esse é o fator mais destrutivo que contribui 
para a perda do suporte alveolar dos dentes envolvidos”. Henry Beyron12, em 1954, em um 
estudo com 138 pacientes, observou que as mudanças oclusais que mais ocorriam na 
dentição adulta eram a atrição, inclinação e migração dos dentes e que isso alterava o 
padrão de movimentação. Este estudo foi utilizado posteriormente para justificar que em 
indivíduos adultos, a ocorrência da desoclusão por função em grupo era maior. 
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      Alguns anos após, em 1958, Angelo D’Amico13 publica um estudo afirmando que havia 
evidência suficiente para provar que a teoria da oclusão balanceada era falsa e contrária aos 
fatores físicos, biológicos e fisiológicos envolvidos no processo de mastigação. Ele faz 
uma crítica aos trabalhos de George Monson (Teoria esférica) e afirma que os espécimes 
utilizados pelo autor para chegar as suas conclusões não possuíam uma anatomia normal, 
mostrando dentes com atrição e com uma relação topo-a-topo. Segundo D’Amico, o 
elemento guia na mastigação dos alimentos são os caninos quando ocorre o primeiro 
contato com os dentes opostos. Desta forma, a trajetória dos côndilos poderia ser 
considerada um resultado e não um guia dos movimentos mandibulares. Segundo seu 
raciocínio, os côndilos guiariam a mandíbula até o primeiro contato dos dentes, e após o 
contato, estes que guiavam a mandíbula. Ainda neste trabalho (baseado nos estudos prévios 
de Masaru Nagao em 1919 e D. Mackintosh Shaw8 em 1924), D’Amico afirma que o 
canino atua protegendo os pré-molares e os molares dos contatos em todas as posições 
excêntricas. É a famosa “guia canino de D’Amico”.

     Três anos após sua publicação, em 1961, o próprio D’Amico14 compara a oclusão da 
prótese total (onde ele chama de 2 unidades “dentárias”) com a dentição natural (32 
unidades). Segundo o autor, nas próteses totais, um único contato oclusal defletor poderia 
‘desalojar’ uma ou ambas as unidades durante a oclusão funcional excêntrica. Estes 
contatos defletores e as interferências deveriam, portanto, serem eliminados para garantir a 
estabilidade de ambas as unidades. Já na dentição natural (32 unidades diferentes), se os 
dentes antagonistas ainda permanecessem em contato em oclusões excêntricas sem a 
proteção dos caninos, poderiam desenvolver vetores horizontais de força de alta magnitude. 
A desoclusão guiada pelo canino também ficou conhecida como “oclusão protegida pelo 
canino”.

Ainda em 1961, Stallard e Stuart15 fazem uma crítica à oclusão balanceada que eles 
mesmos preconizaram no passado. Eles afirmam que “é ridículo exigir a oclusão de todos 
os dentes quando apenas dois incisivos mordem uma ‘fina fibra’, e é estranho que os dentes 
do lado de balanceio se toquem quando o bolo alimentar é mastigado do outro lado. A 
mandíbula deve ser capaz de usar os incisivos para ‘incisar’ os alimentos sem a oclusão de 
outros dentes”. Para isso, era importante o trespasse incisal para ‘proteção dos dentes 
posteriores’. Nesse mesmo ano, Schuyler16 reforça que ‘vem enfatizando’ o problema dos 
contatos em balanceio, mas justifica os contatos no lado de trabalho (função em grupo) e 
compara com a “recente” teoria proposta por D’Amico: “por que privar o paciente de 
contatos funcionais excêntricos laterais dos dentes posteriores no lado de trabalho, 
essenciais para a mastigação normal e para a distribuição mais favorável desse estresse 
funcional?”. Podemos ver que apesar dos autores com filosofias diferentes em relação aos 
contatos no lado de trabalho, já concordavam em evitar os contatos no lado de balanceio na 
dentição natural. 
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Entre as décadas de 1950 e 1970 alguns estudos observacionais foram publicados 
para analisar o tipo de desoclusão que mais ocorria na população para “justificar” sua 
aplicação nas reabilitações. Henry Beyron17 publicou em 1964 um “longo” estudo (iniciado 
em 1951) numa população de 46 Aborígenes australianos que viviam em uma situação 
quase “primitiva”. Ele observou que todos apresentavam uma desoclusão por função em 
grupo, mesmo os jovens, que segundo ele, apresentavam desgastes “insignificantes” na 
dentição. Entretanto, nem todos os dentes do lado de trabalho tocavam, ocorrendo menos 
toques nos mais novos do que nos mais idosos. Em outro estudo com 100 indivíduos 
também publicado em 1964, Lawrence Weinberg18 observou que 81% possuíam desoclusão 
por função em grupo enquanto, apenas 19% eram pela guia canino. O autor justifica seus 
achados baseados no estudo de Beyron12 de 1954 sobre as alterações na dentição adulta.  

Contrapondo esses achados, em 1969, Robert Scaif e John Holt19, observaram que 
57% dos 1200 participantes da sua pesquisa apresentavam desoclusão pelo canino, e 
afirma: “o que ocorre na maioria dos sujeitos estudados indicaria que esse tipo de oclusão é 
o ideal, se o fato da ocorrência natural na maioria for considerado um fator de idealismo”. 
Um detalhe nesse estudo é que o mesmo foi realizado com jovens de 17 a 25 anos. 
Podemos observar nesses 3 últimos estudos descritos, a grande diferença metodológica dos 
mesmos, com idades, culturas e dietas diferentes, gerando resultados divergentes. Em 1979, 
em outro estudo observacional, Alain Woda20 relaciona diretamente a atrição dentária com 
as diferentes guias, afirmando que “a proteção canina pura ou a função em grupo pura 
raramente existem. No entanto, uma função em grupo modificada, com menos contatos 
gerais, mas com contatos nos caninos, seria predominante”.  

         Em 1967, Perry Alexander21 contesta a teoria da guia pelo canino e supõe que “se a 
teoria da função canina for válida, a ausência de um ou de todos os dentes caninos levaria a 
crer que a dentição se deterioraria. Muitas dentições adultas funcionaram adequadamente, 
sem evidência de destruição periodontal atribuída à falta de um ou mais dentes caninos”. A 
teoria da função canina afirmava que o ligamento periodontal dos caninos possuía um 
"mecanismo de proteção" capaz de proteger o periodonto das forças funcionais excessivas. 
Porém, Alexander alegava que “a evidência clínica apresentada não suporta esta afirmação 
e do ponto de vista periodontal, a dentição deve ser tratada de acordo com os princípios da 
teoria da oclusão balanceada (unilateral)”.



62
Baseado nos estudos observacionais, e principalmente, na avaliação de populações 

como os aborígenes e os esquimós, Berry & Poole22 em 1974, propõem que na ausência 
de desgaste (natural) dos dentes (sugerem uma dieta com mais fibras para promoverem o 
desgaste dentário), um desgaste repetido e criterioso deve ser realizado (visita após visita 
ao dentista), para que o paciente fique praticamente sem as pontas das cúspides ainda na 
adolescência. Para eles, o “desgaste dentário não é só natural, mas essencial para alcançar 
a total eficiência mastigatória”. Citando os aborígenes e esquimós, afirmam que estas 
raças possuem uma dentição desgastada desde cedo, tornando-se ideal na idade próxima 
aos 20 anos. “Com dentes planos, o biofilme não se deposita e a cárie não se 
desenvolve” (Fig. 5).

Figura 5. Segundo a teoria de Berry e Poole, a presença de cúspides produz cargas intermitentes ao dente (A) que 
seriam transmitidas fora do longo eixo. Se as cúspides forem eliminadas, essas cargas não aconteceriam e a força 
seria aplicada em sentido axial (B). 
Fonte: Própria, modificada de Berry DC, Poole DF. Masticatory function and oral rehabilitation. J Oral Rehabil. 
1974;1(2):191-205

A B

       Em um artigo intitulado “Cúspides ou sem cúspides – essa não é questão”, publicado 
em 1979, Pentti Kiverskari23 relata que a ideia de Berry e Poole parece basear-se em uma 
conclusão infundada dos fatos observados em estudos anteriores. O fato de os dentes 
serem desgastados regularmente em função, não significa que os caninos sejam 
prejudiciais ou inúteis. Isso significa apenas que um indivíduo adulto ‘sobreviveu’ com 
uma dentição desgastada. Ajustes ou desgastes profiláticos são desnecessários e, para 
reabilitação, o clínico deveria seguir os padrões que existiam antes de tais desgastes. 
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Outros estudos sugeriram a guia de desoclusão pelo canino por diversas razões 
como: boa proporção coroa/raiz, com capacidade para tolerar altas forças oclusais7,24; 
uma raiz com uma maior área de superfície que os dentes adjacentes24; o formato côncavo 
da superfície palatina, adequado para orientar os movimentos laterais24; e sua localização 
“estratégica” (mais distante) em relação ao fulcro mandibular (localizado na articulação 
temporomandibular)7,25-26(Fig. 6).

Figura 6. A distância entre o canino e o fulcro (F) na articulação temporomandibular (ATM) (linha verde) é bem 
maior que a distância entre um molar e a ATM (linha vermelha). Essa alavanca na região de canino exigiria 
menos força muscular (P) e aumentaria o braço de resistência da alavanca, gerando menos ‘danos’ ao sistema. 
Observe que a distância entre o músculo e a ATM (linha amarela) é sempre menor que o braço de resistência. 
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net).

Prof. G!tavo Sea"a
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Embora a evidência científica em favor de um tipo de esquema oclusal em 
detrimento a outro seja escassa, alguns autores consideram que uma oclusão protegida pelo 
canino seria menos provável de estar associada às interferências oclusais do que uma 
oclusão por função em grupo, devido justamente à superfície palatina do canino ter uma 
inclinação acentuada7,25. 

Como observamos, vários foram os estudos buscando avaliar os dois tipos de 
desoclusão, e defendê-los de acordo com suas teorias e “crenças”. Com o passar do tempo, 
alguns autores se diferenciaram das “filosofias oclusais” descritas até aqui e observaram a 
capacidade de adaptação dos indivíduos frente às diferentes características específicas dos 
determinantes oclusais. No prefácio da 3ª edição do seu livro sobre oclusão, publicado em 
1983, Major Ash e Sigurd Ramfjord, declaram que buscavam “tratar os pacientes com 
problemas oclusais como pacientes, em vez de impor conceitos e procedimentos, com 
alegados benefícios potenciais, à pessoas cuja oclusão está dentro de sua capacidade 
adaptativa de conforto funcional"27. 

Em uma revisão de literatura sobre os efeitos das interferências oclusais 
“experimentais” sobre o periodonto e a polpa dental, publicada em 1999, Glenn Clark e 
colaboradores28 relatam que vários estudos apontam para uma remodelação óssea ou uma 
‘irritação periodontal’ na presença dessas interferências. No entanto, eles acreditam que 
essas alterações traumáticas e inflamatórias induzidas seriam transitórias, e devem ser 
consideradas como uma adaptação funcional ao aumento da carga. Na maioria das 
situações, o dente parece mover-se ao longo do tempo dentro do alvéolo para uma nova 
posição, de modo que as forças ‘aumentadas’ sejam minimizadas, ou o dente desenvolva 
uma mobilidade. Ou seja, é a relação entre a quantidade de força transmitida ao dente e a 
capacidade de adaptação do indivíduo, que irá determinar se estas interferências oclusais 
serão patológicas ou fisiológicas (o indivíduo não teria a sua função alterada). Em uma 
revisão publicada por Bhawana Tiwari3 e colaboradores em 2014, os autores concluem que 
“a eficiência da mastigação pode existir em uma ampla variedade de formas e esquemas 
oclusais, e portanto, nenhuma regra estabelecida deveria ser aplicada a todos os pacientes”. 
Esses conceitos baseados na capacidade de adaptação dos indivíduos são a base da filosofia 
da “Escola Escandinava”, que será discutida no capítulo a seguir. 
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Neste capítulo, tentando seguir uma sequência cronológica, falaremos sobre as 
diferentes filosofias de conceitos oclusais chamadas de “Escolas de Oclusão”. Essas 
filosofias eram baseadas em características como a posição ideal da mandíbula durante os 
tratamentos reabilitadores, qual seria a posição do côndilo na fossa articular nessa posição 
“ideal” e como deveriam ocorrer os contatos oclusais durante o fechamento e nos 
movimentos excursivos. Dividiremos as escolas filosóficas em 4: 1) Escola balanceada 
bilateral; 2) Escola Gnatológica; 3) Escola balanceada unilateral; e 4) Escola Escandinava. 
Iremos observar que alguns autores serão citados nas diferentes escolas, devido ao fato de 
que os mesmos mudaram seus pensamentos e conceitos à medida que o conhecimento era 
adquirido.

Escola Balanceada Bilateral

      Como visto nos capítulos anteriores, os primeiros conceitos oclusais descritos foram 
baseados em estudos para pacientes usuários de próteses totais convencionais. O objetivo 
dos pesquisadores era evitar o deslocamento dessas próteses durante os movimentos 
funcionais do indivíduo. O pensamento inicial foi, que para não se deslocarem, as próteses 
deveriam se tocar em todos os movimentos mastigatórios do paciente, ou seja, no 
fechamento, na protrusão e nas lateralidades (Fig. 1). Pesquisadores como Alfred Gysi, 
Carl Christensen, George Monson dentre outros que atuaram até a década de 1920, 
utilizavam estes conceitos. Beverly McCollum, Harvey Stallard e Charles Stuart, 
fundadores da escola Gnatológica (será descrita a seguir), também utilizavam estas regras 
aplicadas para confecção das próteses totais à dentição natural, acrescentando sulcos com 
direcionamentos exatos, bem como altura de cúspides ditadas pela Articulação 
Temporomandibular (ATM).  

Clyde Schuyler também utilizou a oclusão balanceada bilateral durante seus 
primeiros anos como profissional. Entretanto, nos dentes naturais, começou a observar 
falhas clínicas, semelhantes às que foram observadas por Charles Stuart1. Em 1935, 
Schuyler2 cita em um de seus artigos, a necessidade da eliminação dos contatos no lado de 
balanceio (não-trabalho) em dentes naturais e próteses fixas, criando a filosofia da oclusão 
balanceada unilateral (OBU) (será descrita adiante). Baseados nos estudos de Masaru 
Nagao3 em 1919 e de D. Mackintosh Shaw4 em 1924, que afirmavam que em dentições 
naturais pouco desgastadas, durante os movimentos laterais, o contato acontecia somente 
no canino, Stallard, Stuart e McCollum (que preconizavam a OBB para dentes naturais) 
passaram a utilizar (posteriormente) a desoclusão pelo canino durante os movimentos 
laterais da mandíbula.



A partir da década de 1920, com o aumento da pesquisa em relação ao 
comportamento do periodonto frente às forças oclusais, liderados por Bernhard Gottlieb5, 
Balint Orban e Joseph Weinmann, a oclusão balanceada bilateral vai deixando de ser 
utilizada em dentes naturais, mas mantêm-se para pacientes usuários de prótese total 
convencional. A figura 1 resume as caraterísticas da escola balanceada bilateral. No final 
da década de 1920 e início da década de 1930, surgem duas filosofias “diferentes”, a da 
escola balanceada unilateral (EBU) e a escola Gnatológica.

A

B

Escola Balanceada Bilateral
Contato em Fechamento Contato em protrusão e 

Lateralidade
Contatos em todos os dentes Contatos em todos os dentes

Principais Adeptos
Alfred Gysi, Carl Christensen, George Monson, Beverly McCollum, Harvey 
Stallard, Charles Stuart, Clyde Schuyler.
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Figura 1. Na oclusão balanceada bilateral, durante os movimentos de protrusão (A) os dentes anteriores e posteriores 
se tocam ao mesmo tempo. Tanto na lateralidade esquerda, quanto na lateralidade direita, tocam-se os dentes de 
ambos os lados.  
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net).
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Beverly McCollum é considerado o pai da Gnatologia, mas o termo foi proposto por 
por Harvey Stallard. Em 1926, McCollum fundou a Sociedade Gnatológica6. O termo 
origina-se da palavra grega “Gnathos” que significa mandíbula e “logia” que significa 
estudo. A Gnatologia seria a “ciência que trata a biologia dos mecanismos mastigatórios, ou 
seja, a morfologia, anatomia, histologia, fisiologia, patologia e terapêutica do ‘órgão 
bucal’, especialmente as mandíbulas e dentes e as relações vitais do órgão com o resto do 
corpo"6.  

A “base” da escola gnatológica era que haveria um centro rotacional horizontal que 
passava por ambos os côndilos (eixo linear de dobradiça). Seus adeptos acreditavam que, 
se os centros rotacionais nos côndilos pudessem ser localizados, registrados e reproduzidos 
em um articulador tridimensional sofisticado, todos os movimentos funcionais do paciente 
também poderiam ser reproduzidos por esse instrumento7. Em 1925, McCollum 
desenvolve um articulador semi-ajustável (patenteado em 1929) do tipo não-arcon, que 
permitia ajustes da guia incisal, distância e guia condilar8. Era chamado de “Gnatoscópio 
de McCollum” (Fig. 18 do capítulo 1). Posteriormente, desenvolveram os articuladores 
chamados “totalmente ajustáveis” e, com eles, dispositivos de registro das trajetórias 
condilares e da posição da maxila em relação ao eixo de rotação condilar, como o 
“gnatógrafo” ou “gnatoscópio” e o “pantógrafo”9. 

Stuart e Stallard, que preconizavam a OBB para próteses totais, descreveram o termo 
“Oclusão organizada” (Orgânica) para os dentes naturais, definida como uma “oclusão 
mutuamente protegida”, na qual os dentes posteriores protegem os dentes anteriores na 
oclusão cêntrica e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores em todas as posições 
excêntricas10 (Fig. 2). 

A oclusão orgânica tinha alguns princípios como fornecer a máxima intercuspidação 
dos dentes com a mandíbula na posição “RUM”10-11. Esta posição “RUM” deriva das 
iniciais em inglês (the rearmost, uppermost, and midmost position) que significam uma 
posição mais posterior, superior e medial dos côndilos na fossa articular. Ou seja, deveria 
haver máxima intercuspidação dos dentes com os côndilos na posição de relação cêntrica. 
Esse relacionamento “preciso” entre dentes e a RC ficou conhecido como “cêntrica 
justa”. Schuyler também foi seu adepto, e em um artigo publicado em 192912, ele relata 
que a desarmonia entre RC e a OC (oclusão cêntrica) é uma forma de maloclusão capaz de 
destruir o tecido alveolar e o suporte dos dentes naturais, bem como das próteses. Porém, 
como veremos mais adiante, o próprio Schuyler mudará esse pensamento e irá ‘permitir’ 
uma área da superfície oclusal dando um certo grau de liberdade nos contatos entre as 
posições de OC e RC, chamando-a de “liberdade em Cêntrica”13 (será descrito adiante). 

Escola Gnatológica



Oclusão Mutuamente Protegida
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Figura 2. Na oclusão mutuamente protegida, quando ocorre o fechamento mandibular, os dentes posteriores se tocam e 
protegem os anteriores de forças fora do longo eixo (A), enquanto que nos movimentos excursivos (por exemplo, na 
guia anterior), os dentes anteriores se tocam protegendo os posteriores de forças oblíquas (B). 
Fonte: Fonte: Própria, com figura adaptada do google images (www.publicdomainpictures.net).
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Os outros princípios da oclusão orgânica e da Gnatologia, eram em relação à 
desoclusão dos dentes posteriores durante os movimentos de protrusão e lateralidade. A 
guia anterior deveria desocluir os dentes posteriores nos movimentos protrusivos, como 
proposto por Schuyler13-14. E nas lateralidades, o canino deve tocar e desocluir os demais 
dentes, como propôs Angelo D’Amico e sua guia canino (descrita no capítulo 3). 

A oclusão orgânica abrange a desoclusão, a relação entre cúspide e a fossa (um 
dente contra um dente), a oclusão em relação cêntrica (ORC), as forças direcionadas nos 
longos eixos dos dentes, cêntrica justa (tripoidismo), mesa oclusal estreita, altura máxima 
da cúspide e profundidade da fossa com anatomia suplementar. A figura 3 resume 
algumas das características da escola gnatológica e seus principais adeptos.
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Escola Gnatológica

Contato em Fechamento

 Contatos dos dentes posteriores na 
posição de relação cêntrica (ORC) 
 Intercuspidação cúspide x fossa (um 
dente contra um dente) 
 Cêntrica “Justa" com contatos 
oclusais em tripoidismo

 Guia anterior de Schuyler 
 Guia canino de D’Amico 
 Desoclusão no lado de não-
trabalho

Principais Adeptos
Beverly McCollum, Harvey Stallard, Charles Stuart, Angelo D’Amico, 
Clyde Schuyler, Peter Thomas.

Contato em protrusão 
e Lateralidade

Figura 3. Características da Escola Gnatológica e alguns dos seus principais adeptos.  
Fonte: Própria
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Escola Balanceada Unilateral

À medida que a Gnatologia evoluía, vários conceitos e correntes foram teorizados, 
variando da modificação do esquema gnatológico, à outras abordagens de tratamento com 
base em diferentes perspectivas11. 

         Para descrevermos as características desta escola filosófica, faremos uma comparação 
com a escola gnatológica sobre alguns pontos divergentes como: 1) referência para a 
construção dos dentes durante a reabilitação (baseada na trajetória funcionalmente 
gerada de Meyer15 x eixo de rotação terminal da mandíbula; 2) contatos dentários no 
lado de trabalho durante os movimentos laterais da mandíbula (guia pelo canino x guia 
por função em grupo); 3) a exata relação dos dentes em máxima intercuspidação durante a 
posição dos côndilos na fossa articular (RC) (cêntrica justa x cêntrica longa).

Eixo de Rotação Terminal x Trajetória Funcionalmente Gerada

Como visto anteriormente, uma das bases da Gnatologia é a localização do eixo de 
rotação da mandíbula e seu registro em instrumentos que pudessem simular 
“perfeitamente” os movimentos mandibulares. Para isso, era necessária a utilização de um 
articulador totalmente ajustável. E essa necessidade de utilização de tais articuladores 
desenvolvidos por seus idealizadores era dita como ‘imprescindível’ para o sucesso das 
próteses. Porém, Schuyler14 afirma que isso era uma “falácia” e que outros articuladores 
também poderiam ser usados na confecção adequada das próteses. Segundo ele, “qualquer 
prótese total confeccionada no gnatoscópio ou em articuladores como o de Hanau e o de 
Gysi, necessitariam de ajustes após o seu processamento”14.  

Para a ‘construção’ dos dentes da prótese, Lindsay Pankey e Arvin Mann16 
adaptaram a técnica da trajetória funcionalmente gerada de Meyer15 (cuja proposição 
inicial era para uso em próteses totais) para a utilização também em próteses parciais 
removíveis e fixas. Esta adaptação ficou conhecida como técnica de Pankey-Mann, onde 
também desenvolveram o instrumento P-M para planejar a reabilitação dos dentes 
posteriores17, com o plano oclusal baseado na teoria esférica de Monson (descrita no 
capítulo 1) e em harmonia com a guia anterior1.
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Pankey e Mann fizeram uma crítica ao trabalho de D’Amico, e mesmo reconhecendo 
a importância do dente canino, propuseram uma guia lateral com a participação deste e dos 
demais dentes do lado de trabalho (função em grupo). Aliando seus conceitos ao da guia 
anterior de Schuyler, desenvolveram uma filosofia conhecida como “Pankey-Mann-
Schuyler”1,11. Além das características descritas até aqui, essa filosofia também afirmava 
que deveria haver uma liberdade dos contatos dos elementos dentários na posição de 
relação cêntrica, chamando de “liberdade em cêntrica” ou “cêntrica longa” (será 
descrito adiante). 

Guia Canino x Guia por função em Grupo

       A diferença entre essas guias de desoclusão foi descrita em detalhes no capítulo 3. Porém, 
como é um dos conceitos divergentes entre as escolas gnatológica e balanceada unilateral, 
ressaltaremos alguns pontos. Apesar de McCollun, Stallard, Stuart e Schuyler terem sido descritos 
na primeira escola (balanceada bilateral), os mesmos mudaram seus conceitos e os três primeiros 
adotaram a filosofia da guia canino proposta por Masaru Nagao3, Shaw4 e D’Amico. Em 1961, 
Stallard e Stuart18 enfatizam a utilização desta guia de desoclusão, bem como a ausência de toques 
nos demais dentes evitando sobrecargas. Entretanto, Schuyler foi um grande defensor da guia por 
função em grupo, juntamente com Pankey, Mann, Beyron e Peter Dawson. Em um dos seus vários 
artigos publicados, Schuyler questiona: “Mas por que colocar todo esse ‘estresse’ nos caninos? Se 
a inclinação lateral da cúspide estivesse em harmonia com as inclinações de trabalho dos dentes 
posteriores, esse ‘estresse’ seria distribuído para muito mais dentes, e o trauma seria eliminado 
com pouca ou nenhuma redução da eficiência funcional”19.

         Duas justificativas eram usadas para propor a guia por função em grupo. A primeira, baseada 
na distribuição das forças em vários dentes do lado de trabalho, diminuindo a probabilidade do 
trauma sem diminuir a função, como proposto pela filosofia Pankey-Mann-Schuyler. A segunda, 
baseada em estudos observacionais, principalmente os de Henry Beyron20-21, onde em 195420, 
observou as mudanças oclusais que mais ocorriam na dentição adulta, e no seu clássico estudo21 
publicado em 1964 onde analisou a dentição de aborígenes australianos. Nesses dois estudos, 
Beyron relatou que a atrição dentária era a mudança que mais ocorria na dentição adulta e que 
alterava o padrão de movimentação mandibular. Resumindo, os adeptos da guia por função em 
grupo afirmavam que a mesma reduzia o estresse transmitido aos dentes e que ela ocorreria 
“naturalmente” na dentição com o passar do tempo. 



Outra divergência entre estas escolas, era como aconteceria de forma “exata” o 
contato dos dentes em máxima intercuspidação durante a posição de relação cêntrica 
(RC). Muito embora o real contato dentário só aconteça ao final dos ciclos mastigatórios 
e durante a deglutição, a forma como os mesmos deveriam acontecer gerou muita 
discussão no decorrer da história. A escola gnatológica preconiza que durante a RC, os 
dentes posteriores devam tocar-se bilateralmente, com os contatos em tripoidismo (três 
pontos por cúspide), estabilizando a mandíbula nessa posição e não permitindo nenhum 
movimento. Isso ficou conhecido como “cêntrica justa”.  
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Cêntrica Justa x Cêntrica Longa

Schuyler13 introduziu uma a teoria de que a relação cêntrica seria mais uma “área 
biológica da ATM”, do que um ponto específico. Desta forma, existiria uma área plana na 
fossa central dos dentes, sobre a qual as cúspides opostas entram em contato, permitindo 
um certo grau de liberdade (0,5 a 1mm anteriormente à RC) em movimentos excêntricos, 
influenciados pelas inclinações dentárias1. Este conceito ficou conhecido como “liberdade 
em cêntrica” ou “cêntrica longa”, e ganhou adeptos como Pankey, Mann, Dawson, Ash e 
Ramfjord. Relacionando com o ciclo mastigatório, Schuyler13 ainda afirma que a cêntrica 
longa diminui o potencial traumático durante os movimentos laterais (Fig. 4). 

Cêntrica Justa 
 x  

Cêntrica Longa

Posição de Repouso
Ciclo mastigatório

Figura 4. Ao final do ciclo mastigatório, na presença de uma cêntrica justa, o contato aconteceria em um ângulo 
agudo e de forma abrupta aumentando a possibilidade de um estresse patológico (A). Já na cêntrica longa, ou seja, 
a área plana do contato oclusal diminuiria essa possibilidade de trauma (B). 
Fonte: Figura adaptada de Schuyler CH. The function and importance of incisal guidance in oral rehabilitation. 1963. 
The Journal of Prosthetic Dentistry. 2001;86(3):219-232., e adaptada do Atlas Essential Anatomy (3D4Medical). 

A B



Peter Dawson22 definiu o termo ‘cêntrica longa’ como “a liberdade de fechar a 
mandíbula dentro da RC ou levemente anterior a ela, sem variação da Dimensão Vertical 
de Oclusão (DVO)”. Segundo ele, não deve haver interferências na trajetória de 
fechamento para o eixo terminal, e que por experiência, a diferença entre o fechamento 
“cêntrico” e o fechamento leve do repouso, raramente excedia 0,5mm e, que o usual para 
cêntrica longa seria 0,2mm, havendo muitos pacientes que não requerem essa liberdade, 
pois seus fechamentos leves são idênticos ao fechamento em cêntrica. Devemos enfatizar 
aqui que esse conceito não deve ser confundido com o deslize da RC para MIH (máxima 
intercuspidação habitual). Utilizando a própria explicação de Dawson, o deslize de RC 
para MIH acontece em contatos entre vertentes inclinadas, alterando a DVO (Fig. 5), 
enquanto que a ‘cêntrica longa’ ocorre sobre uma ‘superfície lisa e plana’ e não alteraria a 
DVO (Fig. 6).
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Figura 5. Em um deslize da posição de RC para MIH, durante o fechamento da mandíbula ocorre um contato (A) 
que impediria a mandíbula de fechar na sua posição mais retruída, desviando para uma posição adaptada, para 
que ocorram mais contatos dentários e esse trauma seja evitado (MIH). Note que há uma variação na altura da 
posição dentária (B), que seria a alteração na DVO. 
Fonte: Própria, com dentes encerados e gentilmente cedidos pela professora Tininha Gomes. 
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MIH
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As duas escolas preconizam o direcionamento das forças no longo eixo do dente, 
com o contato cúspide-fossa. Entretanto, divergem em relação ao tipo do contato oclusal, 
com a escola gnatológica preconizando o contato em tripoidismo e a balanceada 
unilateral o contato tipo ponta de cúspide-fossa. Everitt Payne foi um membro da 
Sociedade Gnatológica que trabalhou como técnico no laboratório de McCollum fazendo 
seus enceramentos. Foi ele quem preconizou a técnica do enceramento progressivo23 e o 
uso de ceras com cores diferentes, que foi aperfeiçoado posteriormente por Peter K 
Thomas, o qual desenvolveu instrumentos para o enceramento e a técnica dos cones24 
utilizados até os dias de hoje (os cones em cera estariam na posição das cúspides). Ambos 
eram Gnatologistas, porém, Payne realizava seus enceramentos com a relação oclusal de 
um dente contra dois dentes (por achar que essa relação era a que mais ocorria na 
dentição natural), enquanto Thomas estabeleceu a relação de um dente contra um dente, 
por acreditar que diminuiria impacção alimentar interproximal e distribuiria as forças 
mais adequadamente (Fig. 7, 8A e 9A). 
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A B

Figura 6. Na teoria da cêntrica longa, deve haver uma área plana (A) que permite que a mandíbula se posicione 
anteriormente à RC, mas que não poderá alterar a DVO. Note que não há variação na altura da posição dentária 
(B).  
Fonte: Própria, com dentes encerados e gentilmente cedidos pela professora Tininha Gomes.. 
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Figura 7. (A) Relacionamento oclusal de 1 dente contra 2 dentes proposto por Payne. Observe que a cúspide 
posicionada entre dois dentes antagonistas pode pressionar o alimento na região da ameia causando impacção 
alimentar (seta amarela). (B) Relacionamento de 1 dente contra 1 dente proposto por Peter Thomas.  
Fonte: Própria, com dentes encerados e gentilmente cedidos pela professora Tininha Gomes.
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Entretanto, se levarmos em conta a questão dos desgastes dentários decorrentes da 
atrição, esse contato da ponta da cúspide sofreria um desgaste natural com o tempo, 
passando a haver toques nas vertentes das mesmas, tornando-se assim um tripoidismo. 
Contudo, não houve nenhum estudo comparando ou comprovando essa teoria. Como 
visto, a escola balanceada unilateral diverge em alguns pontos da escola gnatológica, e 
um resumo de suas principais características e adeptos estão descritos na Figura 10.

O contato em tripoidismo e a sua distribuição entre os dentes foram criticados por 
alguns autores. Anselm Wiskott e Urs Belser25 afirmaram que o princípio mecânico deste 
tipo de contato implicaria em um grande grau de precisão, não devendo ser almejado nem 
nas reabilitações, nem nos ajustes oclusais, propondo uma simplificação na forma destes 
contatos para que aconteçam somente nas pontas das cúspides vestibulares dos dentes 
inferiores (Fig. 8B e 9B). Ainda, segundo Peter Dawson26, o contato tipo tripoidismo 
pode até ser funcional, confortável e ‘belo’, mas é difícil de ser estabelecido. Nas 
palavras do próprio autor: “Não acredito que existam indicações reais para o tripoidismo, 
embora possa ser usado com sucesso”. Ele propõe o contato do tipo ponta de cúspide-
fossa afirmando que favorece uma excelente função e estabilidade, não sendo necessário 
nos dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo, sendo decidida de acordo com o que 
for melhor para cada dente (Fig. 8C e 9C).

Figura 8. Diferentes tipos de contatos oclusais. O tripoidismo (A), o contato tipo ponta de cúspide-fossa proposto 
por Wiskott e Belser (B) e o proposto por Dawson (C).  
Fonte: Própria, com dentes encerados e gentilmente cedidos pela professora Tininha Gomes.

A B C
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Figura 9. Vista oclusal dos diferentes tipos de contatos oclusais. O tripoidismo (A), o contato tipo ponta de 
cúspide-fossa proposto por Wiskot e Belser (B) e o proposto por Dawson (C).  
Fonte: Própria, com dentes encerados e gentilmente cedidos pela professora Tininha Gomes.
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Escola Balanceada Unilateral

Principais Adeptos
Lindsay Pankey, Arvim Mann, Clyde Schuyler, Henry Beyron, 
Peter Dawson.

 Trajetória funcionalmente gerada de 
Meyer 
 Plano oclusal pela Teoria esférica 
de Monson 
 Contatos dos dentes posteriores na 
posição de relação cêntrica (ORC) 
 Cêntrica “Longa" com contatos 
oclusais tipo ponta de cúspide-fossa

 Guia anterior de Schuyler 
 Guia por função em grupo 
 Desoclusão no lado de não-
trabalho

Contato em Fechamento Contato em protrusão 
e Lateralidade

Figura 10. Características da Escola Balanceada Unilateral e alguns dos seus principais adeptos.  
Fonte: Própria. 
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Essa escola determina a observação da fisiologia do paciente em detrimento às regras 
rígidas de “posicionamentos” propostas pela gnatologia. Baseia-se em uma análise 
fisiológica da oclusão e respeito à biologia, não incluindo nenhuma técnica restauradora 
específica e buscando uma oclusão funcional30. Essa escola preconiza a liberdade em 
cêntrica e a possibilidade da função em grupo. 

Escola Escandinava

Como visto no capítulo 2, a posição de relação cêntrica gerou (e tem gerado) muita 
discussão e controvérsia. Douglas Atwwod27, em 1968, já chamava a atenção para o fato de 
que estabelecer uma posição fisiológica de referência poderia ser “clinicamente desastrosa” 
e que “a reprodutibilidade não necessariamente seria indicativa de uma conveniência ou 
correção fisiológica”. No final da década de 1960 e início doa anos 1970, algumas 
pesquisas demostravam uma posição à frente da RC e posterior à MIH que foi chamada de 
“posição miocêntrica” ou “cêntrica Myo-monitor”28-29. Ou seja, surge a teoria de que a 
RC não seria uma posição ‘pontual’, mas uma ‘área’ fisiológica do côndilo na fossa 
articular. 

Nesta mesma década, em 1974, Morton Amsterdam publica um trabalho31 sobre os 
25 anos da escola de “prótese-periodontal” sobre o tratamento com próteses fixas em 
pacientes com doença periodontal.  Algumas caraterísticas oclusais foram descritas, como: 
cúspides mais baixas; alguma função em grupo e desoclusão pelos anteriores, dependendo 
da situação; e um toque mais leve nos anteriores, onde ao passar um papel celofane entre os 
mesmos, este passaria com facilidade. Os objetivos em estabelecer uma oclusão fisiológica 
para o paciente com ‘prótese periodontal’ seriam a minimização das forças laterais sobre os 
dentes, a direção das forças ao longo do eixo médio das raízes e uma posição de máxima 
intercuspidação que coincide com a RC. No entanto, devido a constante mudança e 
adaptação das articulações e à ampla área de função dentro das posições bordejantes da 
mandíbula, o objetivo nesse tipo de paciente não seria a precisão funcional da oclusão, mas 
a estabilidade, com liberdade de movimentos dentro da posição máxima de 
intercuspidação32. Ou seja, apesar de se buscar um padrão de características oclusais, havia 
a aceitação de algumas mudanças nas regras da Gnatologia, chamando-a de “oclusão 
fisiológica”.  
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Em geral, os objetivos da Oclusão biológica seriam33: a) não haver discrepância  
entre a PMI e a RC; b) ausência de contatos no lado de não-trabalho; c) esquema oclusal 
cúspide-fossa; d) mínimo de um contato por dente; e) guia anterior com desoclusão dos 
posteriores; e f) guia canino ou função em grupo no lado de trabalho. 

     Segundo Sandro Palla34 o termo "má oclusão" deveria ser ‘apagado’ da literatura 
odontológica, pois não há evidências científicas de que um determinado tipo de oclusão - 
natural ou restaurada - seja prejudicial para o sistema mastigatório ou para a saúde do 
indivíduo. O termo implica na existência de uma oclusão ideal e que isso seria uma exceção 
para a maioria dos indivíduos. De acordo com Palla, esta oclusão ideal é simplesmente uma 
construção teórica criada pelos dentistas para simplificar a parte técnica do trabalho 
protético, não sendo sinônimo de uma “oclusão fisiologicamente correta”. Os indivíduos 
tendem a se adaptar bem à vários padrões oclusais, mesmo em casos extremos, como má 
oclusão Classe III de Angle ou arcos dentários gravemente comprometidos34.

Portanto, é extremamente necessário um correto e preciso diagnóstico sobre a 
etiologia de um possível problema, as alterações intra-bucais e outros efeitos adversos nas 
relações mandibulares. Como descrito no final do capítulo 3, “a oclusão ‘ideal’ nos 
procedimentos de reabilitação oral deve ser alcançada de acordo com as necessidades de 
cada paciente. A eficiência da mastigação pode existir em uma ampla variedade de formas e 
esquemas oclusais, portanto, nenhuma regra pré-estabelecida deveria ser aplicada a todos os 
pacientes”1. Algumas alterações oclusais que supostamente causariam algum trauma, 
podem ser transitórias e gerar uma adaptação funcional do paciente35. 

De acordo com Curtis Becker e David Kaiser33, um conceito flexível de oclusão pode 
ser denominado de “oclusão biológica” e seu objetivo filosófico é alcançar uma oclusão 
funcional e que mantenha a saúde do indivíduo. Essa oclusão poderia incluir dentes mal 
posicionados, evidência de desgaste, falta de dentes e uma máxima intercuspidação dentária 
nem sempre coincidente à RC. Entretanto, quando uma terapia oclusal é indicada (por 
exemplo, em uma dentição mutilada e um trauma oclusal), são necessárias diretrizes básicas 
para o desenho oclusal. Esses objetivos são compatíveis com quase todos os conceitos 
oclusais usados hoje em dia para dentições naturais, incluindo a filosofia de Pankey-Mann-
Schuyler e a Gnatologia33. 
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Major Ash38, em 2003, em um trabalho sobre a aplicação de evidências científicas na 
odontologia clínica, dizia que “a odontologia baseada em evidências é um processo contínuo 
em que é necessário determinar, em dado momento, o que constitui a ‘melhor evidência’ de 
todas as fontes confiáveis para o tratamento do paciente individualmente”. E como bem 
descrito por Paul Pokorny11 em 2008, em uma revisão sobre conceitos gnatológicos e suas 
perspectivas futuras, ele lembra que “a falta de evidência científica não pode ser interpretada 
como uma evidência da falta de um efeito”, devendo o clínico avaliar e assimilar a literatura 
disponível e as evidências de pesquisa, juntamente com as experiências clínicas individuais 
e os parâmetros aceitáveis para o tratamento. Ele ainda afirma que os conceitos gnatológicos 
oferecem uma metodologia estruturada para o tratamento protético na presença de uma 
oclusão desorganizada ou disfuncional em pacientes que necessitam de prótese dentária. 

Em um estudo36 em 1996, avaliando 34 pacientes que tinham problemas periodontais 
após 10 anos de usos de próteses fixas, Yi SW, Gunnar Carlsson e colaboradores, 
observaram 3 padrões oclusais distintos como função em grupo, guia canino e alguns com 
toques dentários em balanceiro, e que praticamente todos os pacientes estavam muito 
satisfeitos com sua função oral, com pequenas queixas sobre as próteses. Ou seja, embora 
houvesse alterações oclusais, os pacientes não apresentavam problemas em sua função, 
mostrando uma certa capacidade de adaptação. Major Ash e Sigurd Ramfjord37, declararam 
que buscavam “tratar os pacientes com problemas oclusais como pacientes, em vez de 
impor conceitos e procedimentos com alegados benefícios potenciais a pessoas cuja oclusão 
está dentro de sua capacidade adaptativa de conforto funcional". 

Uma citação que foi feita por Albert Yurkstas39 ainda em 1965, resume bem o 
pensamento da escola escandinava: “Na mastigação, estamos lidando com um indivíduo 
específico, um aparelho mastigatório específico e um ambiente dental específico. As médias 
e as evidências estatísticas fornecem informações que nos permitem ter um palpite, mas não 
nos dizem o que gostaríamos de saber sobre um determinado indivíduo”. Desta forma, 
segundo Charles McNeill40, o cirurgião-dentista deve proporcionar ao paciente uma 
estabilidade estrutural e funcional entre a oclusão e as articulações, bem como uma 
harmonia neuromuscular. A figura 11 resume algumas características da escola escandinava 
e alguns de seus adeptos. 

Uma das bases da escola escandinava é a capacidade de adaptação do indivíduo. 
Alguns estudos realmente mostravam essa adaptação em relação a algumas alterações dos 
conceitos e características que eram propostos pelas escolas gnatológica e balanceada 
unilateral. Por exemplo, um paciente com um desvio entre a PMI e a RC, não 
necessariamente apresentaria problemas em sua função, e não necessitaria de alterações em 
seu padrão oclusal. A ideia era que cada caso deveria ser avaliado individualmente, e que 
não havia evidência científica para aplicação de conceitos pré-estabelecidos para todos os 
indivíduos. 
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Escola Escandinava

Principais Adeptos

Contato em Fechamento Contato em protrusão 
e Lateralidade

 Análise fisiológica da oclusão 
respeitando a biologia 
 Não haver interferências entre PMI e RC 
 Cêntrica “Justa" ou Cêntrica “Longa” 
 Mínimo de 1 contato por dente

 Guia anterior de Schuyler 
 Guia por função em grupo 
 Guia Canino 
 Desoclusão no lado de não-
trabalho

Major Ash, Sigurd Ramfjord, Charles McNeill, Glen Clark, Gunnar 
Carlsson, Curtis Becker, David Kaiser.

Figura 11. Características da Escola Escandinava e alguns dos seus principais adeptos. Apesar de descrevermos algumas 
características, essa escola permite variações desde que dentro da fisiologia do indivíduo.  
Fonte: Própria. 
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Considerações Finais

Porém, se o paciente apresenta perdas dentárias, ou desgastes dentários severos, 
necessitando de uma reabilitação oral maior, qual padrão oclusal seguir? Para isso, as 
escolas gnatológica e balanceada unilateral oferecem diretrizes para orientar o 
profissional com parâmetros para estabelecer uma oclusão dentro de um padrão funcional 
do paciente, tais como: a posição ideal da mandíbula sendo a posição de relação cêntrica – 
RC, com os côndilos em posição estável e reproduzível na fossa mandibular do osso 
temporal, em completa harmonia com o disco articular e o máximo de contato oclusal 
simultâneo, bilateral e de semelhante intensidade, numa relação cúspide-fossa, com 
distribuição das forças no longo eixo dos dentes posteriores – ORC; ausência de contatos 
deflectivos (deslizantes) entre a MIH e a RC; nos movimentos excêntricos: na protrusão, 
guia anterior efetiva com a desoclusão dos dentes posteriores, no movimento lateral de 
trabalho, guia canino ou função em grupo na dependência da necessidade ou característica 
do paciente; no movimento lateral de não trabalho (balanceio), ausência total de contato 
dentário. Em casos de perdas dentárias totais, a escola balanceada bilateral também 
fornece algumas diretrizes. Assim, devemos conhecer os conceitos fundamentais em 
oclusão para sabermos aplicá-los nos pacientes que realmente necessitam, e não de forma 
indiscriminada buscando uma “oclusão ideal”.  

     O objetivo deste capítulo foi diferenciar alguns conceitos filosóficos de oclusão, 
seguindo uma homogeneidade de pensamentos entre alguns autores, mas tentando 
‘caminhar’ em uma ordem cronológica, muito embora estas filosofias não estejam 
realmente dispostas em uma sequência temporal. Diante de tantos conceitos e 
“divergências”, devemos saber interpretá-los e fazer algumas ponderações. Se um indivíduo 
possui alguma alteração nas características oclusais descritas como ideais (como por 
exemplo um contato que deslize a mandíbula da posição de RC para MIH), mas não 
apresente nenhum sinal e/ou sintoma de patologia (faceta de desgaste, trauma periodontal, 
desconforto neuromuscular e/ou articular, etc.), não justificaria realizar um ajuste oclusal 
“profilático” tentando devolver caraterísticas de uma oclusão ideal, pois ele estaria com 
uma oclusão fisiológica dentro da sua capacidade adaptativa (pensamento da escola 
escandinava). 

     O que podemos observar no decorrer do tempo, é que não existe uma correta reabilitação 
da função sem os conhecimentos e aplicação dos fundamentos e conceitos da Oclusão.
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