TRATAMENTO COM TRAINER PRÉ-ORTODÔNTICO ASSOCIADO À TERAPIA MIOFUNCIONAL EM
PACIENTE COM RESPIRAÇÃO ORAL E MÁ OCLUSÃO:
RELATO DE CASO
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Santa Maria - RS

Introdução
O respirador oral apresenta alterações no crescimento e desenvolvimento craniofacial, na
oclusão, na musculatura facial, na postura corporal e nas funções de mastigação e
deglutição (Marchesan & Zorzi, 2000).
O paciente que respira pela boca, por apresentar alteração da postura das estruturas orais
e má oclusão, tende a apresentar deglutição atípica e alterações articulatórias. Neste caso
a terapia miofuncional é indicada pois atua nas estruturas oro faciais e em suas funções.
Além da terapia miofuncional, a realização de um tratamento pré-ortodôntico durante o
período de dentição mista e fase de crescimento da criança permite redirecionar este
crescimento e atuar precocemente nas más oclusões.
Objetivo
Relatar o caso de uma paciente de 8 anos de idade com diagnóstico de respiração oral e
má oclusão dental, pré e pós-tratamento com Trainer Pré-Ortodôntico associado à Terapia
Miofuncional (Figura 1).
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Resultados
A análise dos resultados das avaliações pré e pós-intervenção demonstrou que houve modificação
em estruturas e funções avaliadas (Tabela 1).
Tabela 1. Resultados das Avaliações Fonoaudiológica e Ortodôntica pré e pós tratamento com Trainer préortodôntico associado à Terapia Miofuncional

Conclusão
Assim, o tratamento com Trainer Pré-Ortodôntico associado à Terapia Miofuncional foi efetivo para
melhora da paciente, uma vez que observaram-se mudanças significativas nas maioria das
Estrut. avaliadas.
e
estruturas e funções
PósFunções
Alteradas

Metodologia
O estudo foi realizado no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da UFSM, e
constou dos seguintes procedimentos: avaliação fonoaudiológica (estruturas e funções);
avaliação ortodôntica (exame clínico, fotos extra e intra-orais e avaliação cefalométrica
através de telerradiografia lateral); tratamento com Trainer Pré-Ortodôntico associado à
Terapia Miofuncional através do modelo proposto por Hanson & Barret (1995).
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