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1. RESUMO 

 

A disfunção temporomandibular é uma patologia bucofacial que acomete uma boa 

parcela da população e provoca a perda da dimensão vertical de oclusão (DVO), 

dores, comprometimento estético e funcional, diagnosticado em pacientes com 

hábitos parafuncionais. O tratamento com as Placas Adesivas Estéticas de Vieira 

(PAEV) recupera o equilíbrio do sistema estomatognático, a DVO, a estética e o 

conforto articular. O objetivo deste estudo será avaliar as relações entre o uso de 

PAEV, a recuperação da DVO e as funções do sistema estomatognático, serão 

utilizadas um questionário auto-aplicativo e a medida do mento à base do nariz.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

O sistema estomatognático é constituído pelos músculos da mastigação e da ATM 

(articulação temporomandibular). A ATM é formada pelo côndilo mandibular 

articulado à fossa mandibular do osso temporal, entre eles, para que não se 

atritem diretamente, está o disco articular, que permite os movimentos complexos 

da articulação. (BIANCHINI, 2010) 

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma patologia bucofacial que acomete 

uma boa parcela da população e está se tornando cada dia mais frequente, 

podendo interferir na qualidade de vida, no desempenho do trabalho e no convívio 

social do indivíduo. (VEDOLIN et al., 2007) 

 

3. OBJETIVOS 

 

Através de revisão de literatura e avaliação de casos clínicos realizados com as 

Placas Adesivas Estéticas de Vieira, este trabalho visa esclarecer: 

a) Se a recuperação da DVO de uma maneira rápida tem mostrado bons 

resultados; 

b) Se a estética teve o resultado esperado pelos pacientes; 



c) Se a recuperação funcional tem ocorrido de forma ideal; 

d) Se a recuperação da DVO, através desse tratamento, tem favorecido, a 

longo prazo, os benefícios estéticos e funcionais da face. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, será realizada uma revisão de literatura NA BASE DE DADOS 

LILACS e MEDLINE de artigos publicados nos últimos 10 anos, os participantes 

assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido e responderão um 

questionário sobre a utilização da placa de oclusão e seus benefícios. Será 

realizada medida do mento à base do nariz com pacientes que realizaram esse 

tratamento por meio de paquímetro de aço. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Através de um levantamento bibliográfico revisa a importância do equilíbrio 

oclusal, o funcionamento normal da articulação temporoandibular, as 

conseqüências dos hábitos parafuncionais, e a importância funcional e estética da 

dimensão oclusal, os sinais e sintomas da DTM e perda de dimensão vertical de 

oclusão. Usa como base de estudo os artigos de Bianchini (2010), ODA et al, 

2012), VEDOLIN et al, 2007), Oliveira et al (2006),VEDOLIN et al, 2007), Bassanta 

et al (2003), Paes et al (2007), CAMPOS; PERES, 2014. 

Para a melhora da qualidade de vida e estética de pacientes com perda de DVO 

devolve-se a Placas Adesivas Estéticas de Vieira (PAEV) (VIEIRA e VIEIRA, 2007; 

Vieira, 2008), e então serão avaliadas as relações entre o uso da PAEV, a 

recuperação da DVO e das funções do sistema estomatognático, através de um 

questionário auto-aplicativo e a medida do mento à base do nariz.  

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A recuperação da dimensão vertical de oclusão é uma proposta de trabalho já  



padronizada no meio odontológico, porém não se conhece sua relação com a 

melhora funiconal orofacial. Por este motivo, sugere-se a pesquisa e a avaliação 

desta recuperação imediata com as Placas Adesivas Estéticas de Vieira e suas 

relações com as funções estomatognáticas. 
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