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OCLUSÃO E ARTICULAÇÃO 

1. A Oclusão 

Seguindo a Ramfjord & Ash132 “Oclusão seria o ato de fechar. Em Estomatologia, a oclusão se 

caracteriza pelo ato de fechamento dos maxilares, incluindo ademais os diversos 

movimentos funcionais com os dentes superiores e inferiores. Designa-se, também, o 

alinhamento anatômico dos dentes e suas relações com os oponentes e o restante do 

aparelho mastigatório...”. 

A oclusão não constitui um estado de repouso ou estático, e sim um estado dinâmico 133.  

A definição de Angle 134 (“A oclusão normal se caracteriza pelas relações normais entre as 

faces oclusais quando os maxilares se fecham”) é insuficiente. O fato está salientado por 

Held135, que pensa que “uma oclusão normal em estado de repouso não corresponde, 

forçosamente, à oclusão em geral, nos diferentes estados de deslocamento mandibular” NT. 

NT: aqui me parece um equívoco conceitual, os deslocamentos da mandíbula se referem mais a desoclusão que oclusão  

Por sua vez, Chaput136 insiste na importância dos contatos dentários e na dinâmica 

mandibular quando disse: “A oclusão dentária está constituída pelas relações de contato 

entre as faces oclusais dos dentes antagonistas maxilares e mandibulares; seja qual for a 

posição mandibular, existem, pois, múltiplas posições de oclusão dentária”. 

 

2. A Oclusão Cêntrica 

Refere-se à posição dos dentes e maxilares quando os primeiros estão em máxima 

intercuspidação137. Sinônimos a esta definição: posição de máxima intercuspidação, posição 

dentária, posição intercuspídea, oclusão funcional. 

 

3. Relação Cêntrica 

Existe uma grande controvérsia sobre a definição de relação cêntrica. A National Society of 

Dentature Prothetists138, em 1930, a define como uma na posição na qual a mandíbula está 

em relação cêntrica quando as cabeças dos côndilos estão em posição mais retruída, desde a 

qual a mandíbula pode executar movimentos laterais livres NT. Esta definição está baseada 

nos traçados de Gysi 139, 140, com casos de pacientes edêntulos, para reconstruções com 

movimentos laterais mandibulares NT. 

NT: observe que esta definição faz muito mais sentido que as ulteriormente consignadas que transformaram a relação cêntrica 

no “Santo Graal” da odontologia. A preocupação inicial foi a definir uma posição dos côndilos tal que, ao mover para um dos 

lados a mandíbula, não houvesse trombada de cúspides: 



 

 

 

 

O serrilhado ictiomorfo nunca mudou na evolução, com cada dente inferior                                                  

situando-se meia cúspide à mesial do antagonista 

Faz todo sentido colocar os côndilos em uma posição que permita a movimentação lateral sem choque das eminências 

cuspídeas, com cada cúspide inferior escapando pelo desenho anatômico correspondente nos superiores, os sulcos de escape 

lateral, denominado de trabalho, e de retorno, chamado de balanceio (equilíbrio: muito importante em dentaduras, o toque de 

um lado sem o simultâneo toque no lado oposto provoca báscula da peça (monobloco) tendendo a romper o selamento 

periférico). Ainda mais quando não se conhecia a propriedade de mecanoceptores gengivais notificarem o sistema nervoso, até 

certo ponto como antes faziam os periodontais. Todavia, com o tempo, “relação cêntrica” foi ganhando tantos significados que 

se chegou a definí-la como “posição ligamentar”, que nada tinha a ver com dentes, ensejando perguntar: para que serve, 

afinal?                                          

A Academy of Denture Prothetists141 em 1968 define a relação cêntrica como: “a relação 

cêntrica fisiológica mandibular é a posição mais retruída da mandíbula em relação ao 

maxilar, desde a qual o indivíduo pode realizar movimentos laterais” NT. 

NT: na definição hodierna RC é a posição mais anterior e superior que os côndilos podem se assentar na cavidade articular. 

Entretanto isto é simultaneamente a posição mais posterior considerando o epicôndilo medial assentado no triedro de Dawson: 

junção da parede do fundo, do meio e do teto, onde só pode mover se deslocar para baixo, não pode nem mesmo realizar 

escape lateral, impedido pelo lado oposto que também estará tocando tal ponto. As definições têm criado muito mais confusão 

que esclarecimento, notadamente quando partem de vaidades, um dos males mais terríveis de intelectuais e pesquisadores. 

É uma condição na qual existem vários graus de separação mandibular; se encontra ao redor 

do eixo terminal de bisagraNT. 

NT: lembrando que “bisagra” significa eixo de dobradiça, imaginou-se a relação cêntrica (RC) como a que se repetia a posição 

dos côndilos quando a mandíbula abria e fechava como uma dobradiça: sem desvios laterais.  

Ainda que possa continuar significando um escape lateral pelo serrilhado sem choques de cúspides, a ideia foi se distanciando 

desta visão inicial, considerando-se RC como uma posição repetida dos côndilos quando a mandíbula abria e fechava, 

suavemente, sem nenhum desvio lateral, como na manipulação bilateral de Peter Dawson. 

Serrilhado ictiomorfo 
Nos movimentos laterais 

de protocones não há 

choque de cúspides, 

escapando livremente 

pelo serrilhado 

Côndilo orbitante 

Côndilo orbitado 

Escape lateral pelo serrilhado ictiomorfo sem choque 

de cúspide que obrigue aberturas ou desvios 



 

 

Move-se a mandíbula em abertura e fechamento até pouco antes da metade da abertura máxima, posto que até esta posição 

os côndilos praticamente só rotam, giram quase sem translado, portando quase sem sair do lugar.  

Move-se a mandíbula em abertura e fechamento, mas sem contato oclusal, isto asseguraria ao sistema nervoso que não estão 

havendo mais os toques de contato prematuro (pontos “altos” em restaurações ou em dentes naturais, sem esquecer que nos 

superiores um ponto de contato “alto” está “alto para baixo”).  

Uma vez garantido ao sistema nervoso que tais toques não ocorreriam, fecha-se contra os antagonistas registrando-se, com 

carbono, onde residem tais contatos. Algo muito falado e pouco provado. 

 

 

1: praticamente não existe rotação pura (movimento de bisagra), observe que a diferença entre RC e OC corresponde a um 

“translado de rotação”, como um ponto na roda de uma bicicleta em giro. 

2: observe o ligamento temporomandibular oblíquo (extracapsular) frouxo: em verde. Na medida em que a mandíbula gira na 

abertura, o ligamento tensiona (vermelho) e pivota a mandíbula para frente na protrusiva de abertura (Dawson). Por esta 

razão que o “movimento de bisagra” da manipulação para obter a RC deve ficar aquém da metade da abertura máxima de 

boca, quando ocorre a máxima tensão do ligamento temporomandibular e decorre a protrusiva de abertura.                                       

Observe também que a RC passou a ser muito mais uma desoclusão que algo relacionado ao ocluir, posto que a motricidade 

que se vê no envelope da função de Posselt, não é a mesma da oclusão mastigatória. 

 

Também Posselt 142, em 1962, a definiu como a posição mais posterior desde a qual a 

mandíbula pode efetuar movimentos laterais. 

No entanto, Ingervall e colaboradores143, demonstraram que a posição mais retruída com 

mínima abertura pode ser obtida com uma pressão de 2,5 Kg aplicada na direção posterior.  

NT: ponta do queixo, com pequenos movimentos de abertura e fechamento, “Chin Point” 

Movimento de dobradiça 
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OC 
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Laterotrusivo 
Protrusivo 

Mediotrusivo 



 

 

Devido a isto, Ingervall e colaboradores144 consideraram que nesta posição mais retruída da 

mandíbula estava limitada por estruturas anatômicas, presumivelmente pelos ligamentos 

temporomandibulares. Neste sentido que a relação cêntrica corresponderia a uma posição 

ligamentosa da mandíbula. 

Também, Ramfjord & Ash145 consideraram que esta posição está controlada pelos ligamentos 

temporomandibulares e o disco. Portanto, a relação cêntrica deve ser considerada como 

uma posição ligamentosa. 

 

4. Oclusão e Crescimento 

Em cada maxilar, os dentes considerados em seu conjunto contribuem a formar o que se 

denomina arcada dentária. Sua forma é variável durante o crescimento e até a constituição 

da arcada definitiva. 

Clinch146, confirmando os trabalhos de Schwarz, demonstrou que a relação entre as arcadas 

dentárias varia constantemente, tanto na vida intrauterina, com a formação do fenótipo, 

como desde o nascimento até a idade de 4 anos. 

Friel147, que realizou numerosos trabalhos para estabelecer as relações entre crescimento 

dos maxilares e oclusão dentária, demonstrou, por uma parte, que o crescimento maxilar e 

mandibular eram diferentes - a arcada maxilar deve aumentar de volume de uma forma 

mais sensível que a arcada mandibular para permitir a instalação dos incisivos permanentes  

- e, por outra parte, que as relações oclusais dos dentes, relações que se sabe variáveis, 

estão provocadas, em grande parte, pelos movimentos de translação para frente da 

mandíbula, durante o crescimento. 

Esta posição de engrenamento simétrico de ambas as arcadas, na qual a arcada dentária 

apresenta com seu antagonista um máximo de pontos ou de superfícies de contato, assim 

que os dezesseis dentes mandibulares se engrenam com os dezesseis dentes maxilares, é a 

posição de oclusão cêntrica, a qual depende da morfologia das faces oclusais, da dinâmica 

muscular e das peculiaridades anatômicas das ATMs. Isto explica que em cada indivíduo não 

exista mais que uma posição de oclusão cêntrica148, 149. 

5. A Articulação 

O termo “articulação” indica a relação entre os dentes antagonistas durante a oclusão. Por 

extensão pode servir igualmente para indicar as relações das cristas alveolares no edêntulo, 

recém-nascido ou adulto.  

É necessário assinalar sua diferença com o engrenamento, o qual resulta da penetração mais 

ou menos profunda das cúspides dentárias nas fossas correspondentes aos dentes 

antagonistas. 

A articulação seria - segundo Ackerman150 - a relação dos dentes antagonistas quando 

entram em contato no curso dos movimentos dinâmicos mandibulares, isto é, a fricção 

funcional dos dentes. 



 

 

Concebe-se, então, que esta articulação pode ser equilibrada ou desequilibrada. 

Atualmente tende-se a não estabelecer separação entre oclusão propriamente dita (estática) 

e articulação (cinemática). 

O equilíbrio da articulação ou oclusão equilibrada seria a passagem de uma posição de 

oclusão a outra como relação dinâmica entre arcadas. Já foi à definição de Mezl151 em 1948, 

como dependente de: 

1º) A curva da trajetória condilar 

2º) A inclinação das cúspides e do plano incisivo 

3º) Amplitude dos movimentos mastigatórios 

4º) Inclinação do plano oclusal 

5º) A curva de compensação ou curva de Spee 

Em 1950, Planas152, havia insistido sobre a importância da curva de decolagemNT, da altura 

das cúspides dos molares e pré-molares, angulação da sobreoclusão dos incisivos e o bom 

funcionamento da articulação temporomandibular para um bom equilíbrio oclusoarticular.  

O equilíbrio oclusoarticular estaria representado “... por uma coordenação ideal das faces 

oclusais antagonistas nas diversas posições de oclusão cêntrica e excêntrica incitando um 

funcionamento ótimo no limite de tolerância dos tecidos do complexo 

temporomaxilodentário”153. 

 

 

LEI DE PLANAS DA MÍNIMA DIMENSÃO VERTICAL 

 

Não vamos repetir os conceitos que já havíamos descrito anteriormente sobre relação 

cêntrica e oclusão cêntrica. 

Sim, vamos significar a extraordinária importância de ambas para compreender o enunciado 

e posterior desenvolvimento de tal proposição. 

Quando a relação cêntrica e a oclusão cêntrica coincidem, nos encontramos ante um caso de 

oclusão funcionalmente ideal. Isto não corresponde, forçosamente, a uma normalidade 

ortodôntica ou neutroclusão.  

Contudo, há muitos casos nos quais não há coincidência entre ambas. 

Frequentemente existe contato dentário em relação cêntrica, mas ao fazer o paciente 

apertar fortemente os dentes se produz um “deslizamento em cêntrica”162. Com frequência a 

mandíbula que realiza este pequeno movimento se desvia para adiante NT, à direita ou à 



 

 

esquerda, para obter maior contato dentário em oclusão cêntrica. Em geral se produz uma 

combinação de dois movimentos163. 

NT: desta constatação brotou a ideia de “cêntrica longa” para avanços e “cêntrica larga” para movimentos para direita ou 

esquerda, nenhuma destas concepções levam em consideração as deformações elásticas dos ossos da maxila e da mandíbula: 

ler Alex Motsch, por Mario Uéti e Charles MacNeill. 

Este movimento de deslizamento se produz sempre com base a uma redução da altura da 

dimensão vertical, em quantidade, a maioria das vezes ao redor de 1 mm, tanto em adultos 

como em crianças, ainda que com maiores variações em adultos que nas crianças 164. 

Quando se produz este deslizamento em cêntrica, o terço inferior da face adquire a 

“dimensão vertical mínima”, na qual a mandíbula está situada o mais alto possível em 

relação ao maciço craniofacial. 

 

LEI DE PLANAS DA FISIOLOGIA NEUROFUNCIONAL DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICONF 

NF: a rigor teria que ser mencionado como aparelho estomatognático, os termos “sistema” e “aparelho”, em biologia, 

designam órgãos encadeados funcionalmente, mas de maneira distinta, com aparelho significando encadeamento de órgãos de 

células de diferentes estirpes, como o aparelho digestório ou o respiratório, enquanto sistema se refere a um encadeamento de 

estruturas do mesmo tipo fundamental de células, como o sistema nervoso. 

Todo desenvolvimento corresponde a um estímulo fisiológico natural. Os centros receptores 

de nosso sistema estomatognático e emissores de estímulos são: 

- A zona posterior da articulação temporomandibular, estimulada por trações 

experimentadas por ligamentos e cápsulas, transmitidas às terminações nervosas. 

Nos moviment1os mastigatórios isto ocorre fundamentalmente nos deslocamentos de 

avanço e retrocesso, ao longo da eminência articular, que realiza o côndilo do lado de 

balanceio. 

- Os próprios músculos mastigatórios. 

- O periodonto. 

 A ação do músculo pterigoideo lateralNT sobre o crescimento condilar está demonstrada 

fundamentalmente por Petrovic, Oudet & Gasson, experimentalmente, ao dissecarem este 

músculo e observarem as mudanças na chamada, cartilagem condilar165. 

NT: lembrar que o pterigoideo lateral superior só opera durante o fechamento da mandíbula, repondo a tensão hidráulica que o 

inferior deixa de exercer sobre a cartilagem de recobrimento do côndilo, da eminência articular e do disco interposto entre elas, 

deste modo é difícil aceitar que apenas este capítulo superior, excluindo o inferior, atue no crescimento. 

O lado de balanço desenvolve a mandíbula do mesmo lado. 

O lado de trabalho desenvolveria o maxilar superior no mesmo lado. 

Para que estes fenômenos se produzam, Planas faz com que durante a mastigação exista um 

equilíbrio oclusal total  uma plena independência e liberdade dentária. Se existe um 

bloqueio em lateralidade, o paciente adquirirá o hábito de mastigar no lado livre. O 



 

 

desenvolvimento se produzirá, então, unilateralmente e invertido pela maxila e a 

mandíbula. Isto quer dizer que se fará em altura de um lado e para frente no lado 

mandibular contrário166 (Fig 2, 3, 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paciente leva anos mastigando no lado direito, pelo que se observa um desvio da 

mandíbula para o mesmo lado de quase um incisivo central. Cresce no lado de balanceio, 

que se move para baixo, para frente e para a direita. Não cresce no lado de trabalho, pois 

apenas rota.  

 

 

 

 

Fig 2 

Fig 3 

Fig 4 Fig 5 

D E 

Lateralidade direita  Lateralidade esquerda 



 

 

A OCLUSÃO EQUILIBRADA, FINALIDADE A ALCANÇAR 

 

Se buscamos estabelecer um diagnóstico etiológico o mais precoce possível, é com o 

objetivo de obter, por meio de medidas terapêuticas adequadas, um aparelho mastigador 

útil e eficaz. Um aparelho mastigatório com estas características básicas requer uma oclusão 

equilibrada para seu normal funcionamento.   

Deixando à parte o papel necessário da placa bacteriana periodontógena, na produção das 

periodontopatias168, voltaremos a nos referir ao papel importante na gênesis e 

desenvolvimento das periorodontopatias exercido pela oclusão traumática. 

Experimentalmente se provocou hipermobilidade e periodontite marginal, estabelecendo 

contatos prematuros em macaco e em cachorroNT. Da mesma forma, os trabalhos realizados 

ao longo de seis meses demonstraram alterações ósseas horizontais e defeitos ósseos 

angulares 169, 170. 

NT: os periodontistas negam a possibilidade decorrer de trauma problemas periodontais, definindo 

que este sempre decorre de placa bacteriana capaz de evocar migração para apical do epitélio de 

aderência. Concorda-se amplamente, mas até certo ponto: trauma também provoca inflamação, 

periodontite não contaminada, que não provoca migração do epitélio juncional tal como a provocada 

por placa, mas não pode se furtar ao edema e destruição de fibras do periodonto. Sim, é preciso 

discernir o trauma da doença periodontal por contaminação, tal como, em endodontia, há inflamação 

pulpar séptica e asséptica, esta última incluindo a ruptura do feixe vásculo-nervoso apical por trauma. 

Para utilizar palavras de Planas: “seja como for o trauma provoca deterioração do periodonto”. 

O paciente susceptível de ser tratado ortodonticamente terá melhor estabelecida a oclusão 

e integrados os reflexos protetores quando são necessários, à medida que transcorrem os 

anos. 

Em todos os casos, ao iniciar o tratamento de reabilitação oclusal ou de ortodontia, se altera 

a homeostase que possui o aparelho estomatognático do indivíduo com a pretensão de que, 

transcorrido o tempo de tratamento, se volve a estabelecer uma nova homeostase mais de 

acordo, ampla e própria do indivíduo. 

Esta nova homeostase final nem sempre se consegue, sendo causa em tais casos, seja de 

sucessivas modificações fora de controle do terapeuta, ou da persistência de uma alteração 

de desequilíbrio oclusal, causadora de trauma oclusal ou de autolimitação, por via reflexa, 

de certos movimentos mastigatórios e deglutitórios fisiológicos para evitar, precisamente, o 

aparecer de trauma oclusal. De qualquer forma, seja por via de inibição funcional ou por via 

de trauma físico, se provoca deterioração do aparelho mastigatório (Fig 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 



 

 

 

Fig 6 

  

Fig 7, 8 e 9 

 

 

                                                                                        Fig 10 

 

Fig 11 
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O substrato físico da oclusão equilibrada está sumamente interrrelacionado: cinco fatores, 

para os que estiverem afiados: dois mais foram formulados por Thielemann 171 e Hanau 172: 

1 – Inclinação da trajetória do côndilo 

2 – Inclinação da face lingual dos incisivos superiores 

3 – Altura cuspídea 

4 – Inclinação do plano oclusal 

5 – Angulação da curva de decolagem 

6 – Entrecruzamento (overbite) e recobrimento incisivo inferior pelos incisivos superiores  

7 – Ressalte (overjet) ou separação horizontal entre os incisivos superiores e inferiores NT: 

Balkwill/Spee. 

NT: tudo isto pode ser resumido em 3 

1ª) mudando a situação do plano oclusal (invertendo a mínima) mudaremos as trajetórias condilares, logo a ATM. Se 

mudarmos esta mudaremos aquela. 

2ª) mudando a inclinação e posição dos dentes estaremos alterando as curvas que compensam as diferentes alturas anatômicas 

das cúspides, transformando-as em idênticas alturas funcionais (desenho das curvas de Balkwill/Spee + Wilson). 

3ª) a guia anterior (trespasse vertical e horizontal incisivo) muda com a duas primeiras modificações. 

 

Thielemann, com estes fatores, estabeleceu a seguinte fórmula que desde então se 

denomina fórmula do equilíbrio oclusal 

 

 

No caso de que um fator tenha sido modificado, as leis indicam como devem se modificar 

outros fatores NT: direta ou indiretamente proporcionais, por função bijetora para manter um equilíbrio mecânico 

completo. 

É necessário ressaltar que não tem influência sobre a fórmula do equilíbrio oclusal, o 

alinhamento dos arcos dentários. 

Existe um fator que obviamente vem predeterminado no indivíduo e que sem dúvida se 

modificará diminuindo ao longo da vida: a altura das cúspides de molares e pré-molaresNT. 

NT: na realidade de todos os dentes, isto é: também caninos e incisivos, não existindo irrupção contínua, os ossos crescem na 

vertical compensatoriamente para manter a constância do ângulo ENAxXixPM de Ricketts. 

A inclinação da trajetória condilar virá em parte condicionada pela contínua translação do 

côndilo sobre a eminência articular. 



 

 

Angel173 expressou seus dados em termos do ângulo formado entre as vertentes posterior da 

eminência e o plano de Frankfurt. Os valores médios que obteve foram os seguintes: aos 6 a 

7 anos, 28º; aos 15 anos, 37º; 30 aos 35 anos 40º. Constatou também que dos 7 aos 30 anos 

de idade a profundidade média vertical da fossa mandibular aumenta de 3,3 mm a 6,7 mm. 

Destes, só 1 mm se adiciona por aprofundamento da fossa. O resto se deve ao crescimento 

do tubérculo. 

Posteriormente, Lawter174 comparou radiograficamente a ATM de homens de 20-40 anos 

com ATM de pacientes desdentados há três ou mais anos. Constatou uma diminuição das 

ATM dos pacientes desdentados, sobretudo ao nível da altura da fossa e na inclinação do 

tubérculo em pacientes desdentados. 

Os demais elementos da fórmula do equilíbrio são modificáveis com maior ou menor 

facilidade por aparatologias: inclinação das facetas linguais de incisivos e caninos, overbite, 

overjet, profundidade da curva do plano oclusal e a situação do plano oclusal. 

Esta situação do plano oclusal vai variando com a idade, de tal forma que com o 

desenvolvimento e crescimento se aproximam cada vez mais do plano de Camper. 

As modificações em terapêutica funcional, tanto do plano oclusal como da profundidade da 

curva do plano oclusal, se fazem a expensas do aumento da dimensão vertical do terço 

inferior craniofacialNT.  

NT: o que se quis dizer aqui se refere ao aumento vertical que as pistas proporcionam, sem querer dizer um aumento da DVO, 

que é constante por toda vida 

Grandes autores estadunidenses como Moyers, Holdaway, Ricketts, Sassouni, Moss 175, 176, 

compartilham a opinião dos ortopedistas europeus. É necessário modificar a arquitetura da 

face para mudar de maneira duradoura a posição dos dentes. 

“A possibilidade de estabilizar os resultados é graças a um equilíbrio fisiológico terminal” 

[sic] (M. Chateau)178. 

A introdução neste campo do papel fundamental que leva a cabo o comportamento 

neuromuscular, pela escola inglesa, com Rix & Ballard179: “... a importância propriamente 

ortopédica do dinamismo temporomandibular e uma oclusão balanceada”, introduzida por 

Planas181, seria, segundo o autor, o segredo da manutenção da estabilidade de um grande 

número de correções verticais e sagitais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A SITUAÇÃO DO PLANO OCLUSAL 

Para nós a situação do plano oclusal dentro do espaço bucal é o fator mais importante do 

qual depende o equilíbrio funcional do sistema e como consequência, sua vida ou morte. 

Quando compramos um automóvel, o primeiro que exigimos é que funcione; depois 

entraremos nos detalhes de cor, forma de carroceria, estofamento, etc. Contudo, estes 

detalhes estão sempre subordinados a um bom funcionamento. 

Como médicos da boca devemos observar como um órgão que funciona, funcionamento que 

não se restringe a abertura e fechamento, pois não são fisiológicos no sentido da palavraNT. 

Estes movimentos só se empregam para bocejar, cantar, gritar ou mostrar os dentes ao 

dentista; só se pode considerar fisiológico o movimento necessário para introduzir os 

alimentos na bocaNT. 

NT: não há como concordar, para se mastigar com incisivos, caninos e pré-molares os movimentos prevalentes são de abertura 

e fechamento (verticais), salvo os de roer (em incisivos), os de lateralidade (prevalentemente horizontais) se restringem a 

molares. 

Nossa máquina mastigatória, motivo de nossa existência como estomatologistas, e com a 

correspondente obrigação de mantê-la viva até a morte do indivíduo, como ao oculista a 

visão, ao otorrino o ouvido, etc. A sábia natureza nos proveu de umas ATM complicadas, 

uma variedade de músculos e inserções em distintas direções e uns dentes, ponto final desta 

máquina, com uns modelados oclusais muito peculiares que só poderão funcionar em seu 

máximo e verdadeiro rendimento se estiver equilibrada e este equilíbrio depende 

principalmente da situação do plano oclusal.  

 

OCLUSÃO FUNCIONAL EQUILIBRADA 

 

A oclusão funcional equilibrada é uma oclusão dinâmica que, partindo de uma oclusão 

cêntrica com intercuspidação máxima, permite movimentos de lateralidade mandibular de 

tal forma que durante todos estes percursos de lateralidade, todos e cada um dos dentes da 

arcada inferior, e por suas faces oclusais, resvalem pelas faces oclusais de seus antagonistas 

da arcada superior sem que nenhum deles, durante estes percursos, sofra a mínima 

sobrecarga nem  a perda de contato pelo mínimo espaço de tempo. 

 

Toda força da mandíbula deve ser absorvida e recolhida pela arcada maxilar em qualquer 

posição, seja cêntrica ou lateral. 

A perda do contato de algum dente ou grupo deles, em geral no lado de balanceio, faz com 

que a força e tração muscular sejam absorvidas pelo côndilo ou os côndilos das ATM. 

Acoplando-nos ao princípio de Claude Bernard, o seja “que a função crIa o órgão e o órgão 

proporciona a função”, nós diremos que se uma boca está equilibrada, funciona e se 

funciona é por estar equilibrada. 



 

 

 

A ZONA INCISIVA OU DE CORTE 

 

Para que uma mandíbula possa exercer esta função contra as maxilas, a primeira condição é 

que tenha a forma que nós chamamos de quadradaNT. 

NT: corresponde a 

 

 

 

 

 

 

Partindo de uma boca ou mandíbula devidamente conformada, o percurso ou trajeto 

funcional dos incisivos inferiores contra os superiores é o seguinte: 

Em um movimento de trabalho: 

O incisivo central inferior direito resvala pela face palatina do central superior para baixo, 

para o lado e algo para frente, até chegar uma posição borda a borda ao final deste 

percursoNT.  

 

Zona incisiva “quadrada” 

Zona incisiva não “quadrada” 



 

 

NT: importante notar aqui que se trata de um movimento de desoclusão, dirigido pela consciência (motricidade voluntária) que 

não ocorre durante a mastigação (motricidade voluntária. Contém um pressuposto que este movimento de lateralidade que 

mantém os contatos (lateralidade-teste) se mostra como um filme em câmara lenta inverso ao da oclusão mastigatória, isto 

não ocorre, observe as trajetórias da lateralidade-teste e o da mastigação e compare: 

 

 

Observe: as trajetórias condilares não são as mesmas e os músculos solicitados                                                      

não apresentam a mesma direção de recrutamento das fibras 

 

O incisivo lateral inferior direito resvala na face palatina do incisivo central e do lateral, 

superiores direitos, para baixo, para o lado e um pouco adiante, até colocar-se em posição 

borda a borda com os superiores. 

O incisivo central inferior esquerdo resvala na face palatina do incisivo central superior 

direito até colocar-se em posição bordo a bordoNT: os italiano dizem “testa-testa”, e o mesmo faz o 

incisivo inferior lateral esquerdo, que resvala a face palatina do incisivo superior esquerdo 

até colocar-se numa situação de bordo a bordo. 

Precisamente, é para que esta situação de tesoura cortante possa se realizar, é que a arcada 

inferior deve ser quadradaNT. 

NT: a ação incisiva costuma ser cotejada a uma tesoura, mas a tesoura não desliza uma lâmina contra a outra em movimento 

prevalentemente horizontal. A tesoura, assim como a guilhotina de papel, retratam o que fazem os incisivos, mas apenas 

abrindo e fechando, movimentos prevalentemente verticais, ainda que feche para cima em discreta diagonal no trecho final de 

“aterrissagem”. 

Movimentos mastigatórios 

Movimentos de lateralidade-teste 

Modif de Okeson 

Imagens de José Marques Jr 



 

 

 

 

Estes movimentos ocorrem simetricamente, tanto no lado de trabalho quanto de balanceio. 

O canino inferior do lado de trabalho, por sua borda distal oclusal, resvala na vertente 

palatina e mesial do canino superior até chegar a bordo a bordo com seu bordo mesial. 

O canino do lado de balanceio trabalha no vazio, pois não contata com nenhum antagonista. 

Com este movimento de autêntica tesoura, os incisivos realizam a função de cortar o que 

previamente já havia rasgado os caninosNT. 

NT: isto é possível em uma mordida lateral, mas, por via de regra, a ação de corte dos incisivos 

precede a dilaceração canina. 

 

O LADO DE TRABALHO 

 

É formado pelos pré-molares e molares do lado mastigatório, ou seja o lado para o qual a 

mandíbula se move com o bolo alimentar interposto entre os dentes de tal lado, os quais 

passam ou se movem desde uma intercuspidação perfeita a uma oclusão de cúspides 

vestibulares inferiores com cúspides vestibulares superiores e cúspides linguais inferiores 

com cúspides linguais palatinas superiores, todas, à sua vez e simultaneamente, sem 

sobrecarga nem perda de contato nesse percurso, que é para fora, para baixo e algo 

adianteNT.  

NT: uma vez mais descreve a desoclusão de lateralidade-teste, não a oclusão mastigatória que se dá: 

1 – Entre pré-molares: vertentes lisas das vestibulares inferiores (cúspides protocônicas, do tato 

protopático: grosseiro, primitivo) contra as vertentes rugosas das cúspides vestibulares superiores 

(também protopáticas, protocônicas, primitivas), com a movimento prevalentemente vertical, de 

pilão: amassando os grãos no entre as vertentes protopáticas e epicríticas (tato fino) antagonistas: 

 

Movimentos + verticais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Entre molares: entre vertentes rugosas, vestibular inferior contra palatina superior 

 

Banda superior do bucinador  

Banda média do bucinador 

Banda inferior do bucinador 

Banda superior do bucinador: remove alimento do sulco geniano, 

na boca mostra-se nesta margem avermelhada 

Banda inferior do bucinador: remove alimento do sulco geniano, 

na boca mostra-se nesta margem avermelhada 

(Figura: Internet de Gustavo 

Bastos Odontologia) 

 

Banda média do bucinador: lança os alimentos para oclusal, 

na boca mostra-se na gengiva rósea 

Cúspide epicrítica: ligada ao tato fino  

Cúspide protopática: ligada ao tato 

primitivo  

Vertente rugosa: triturante 

Vertente lisa: cortante 

Ação de pilão 



 

 

 

Devido a ação vasomotora do periodonto os molares superiores movem-se para o vestíbulo e os 

inferiores para lingual, decorrendo o esmagamento do alimento no espaço morsal,                          

vertente rugosa superior x vertente rugosa inferior.                                                                                       

Neste instante a musculatura elevadora não apresenta atividade eletromiográfica, os elevadores 

mantêm-se contraídos por contratura fisiológica (não rebombeamento de cálcio para dentro das 

cisternas) apenas para manter a aproximação oclusal. Como se nota a carga em molar, ao contrário do 

que se afirma, é predominantemente horizontal. 

 

O côndilo do lado de trabalho gira ao redor de um eixo vertical e muito pouco horizontal frontal, tão somente o que o obriga as 

alturas cúspideas. 

No lado de trabalho podemos encontrar várias situações do plano oclusal que funciona equilibradamente. Mas quando este 

lado de trabalho passa a balanceio, somente uma única situação será válida para operar equilibradamente e esta será a 

verdadeira situação do plano oclusal. 

 

O LADO DE BALANCEIO 

 

Este lado é o difícil, determinante verdadeiro da situação exata do plano oclusal em seu 

único situar. 

Neste lado os pré-molares e molares, partindo de uma intercuspidação total, se deslocam 

para frente e para baixo, seguindo a trajetória condilar e um pouco para dentro, de tal forma 

que de uma intercuspidação total passam a ocluir as cúspides vestibulares inferiores contra 

as palatinas dos antagonistas e, igualmente, neste percurso não pode haver nem 

sobrecargas nem perdas de contatos entre os dentes antagonistas. 

Quando estes movimentos e contatos dos três grupos citados (incisivo, trabalho e balanceio) 

se dão simultaneamente tanto de um lado quanto do outro, podemos estar seguros de que o 

plano oclusal está em sua posição e a boca funciona equilibradamente. 

Espaço morsal 

Vasodilatação palatina Vasoconstricção vestibular 

dilatação palatina 

Vasoconstricção lingual 

vestibular dilatação palatina 

Vasodilatação vestibular 



 

 

A trajetória condilar, que é o movimento que se realiza no lado de balanceio, é a que 

condiciona a situação do plano oclusal: é o movimento de trás para frente e de cima para 

baixo, movimento único para cada indivíduo e de sua trajetória condílea de um ou outro 

lado.  

 

CRIAÇÃO DO PLANO OCLUSAL FUNCIONAL EQUILIBRADO 

 

Depois de todas estas observações se pergunta: como se cria um plano oclusal funcional e 

equilibrado? 

O plano oclusal fisiológico e equilibrado em qualquer boca se cria por si mesmo com base em 

uma função equilibrada desde o nascimento, com muito movimento de lateralidade e 

nenhum impedimento das irrupções dentárias. 

As imagens que apresentamos são de uma boca em desenvolvimento, sem impedimentos de 

lateralidade nem de irrupção, ou seja uma evolução e desenvolvimento fisiológicos (Fig 12, 

13 e 14).  

 

 

Fig 12, 13 e 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aqui vemos uma boca com desenvolvimento fisiológico, liberdade de movimentos de 

lateralidade e esfregamento oclusal em todas as peças dentárias, portanto sem trauma 

oclusal. Ação que permite conservar a saúde do aparelho mastigatório (Figs 19, 20, 21, 22 e 

23).  

 

 

 

Fig 16 

 

Fig 17 e 18 

 

 

 

 

 

Fig 15 



 

 

Esta boca não tem um alinhamento perfeito dos arcos dentários, mas, sim, tem os fatores 

que mantêm a oclusão funcional equilibrada, fatores formulados por Thielemann171 e 

Hanau172. Tem saúde do aparelho mastigatório (Fig 19, 20, 21, 22 e 23). 

 

 Fig 19 

  Fig 20 e 21 

 Fig 22 

 Fig 23 

 

Isto é o que realizamos com nossa Reabilitação Neuro-Oclusal, visando proporcionar 

movimentos e não entorpecer a irrupção dentária, por meio de desgastes seletivos, pistas 

diretas e placas com pistas, o equiplan etc. Na realidade lutamos contra a atrofia funcional, 

que é o que verdadeiramente situa o plano oclusal em situação patológica. 
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