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RESUMO
Os indivíduos que apresentam deformidades dentofaciais são submetidos à cirurgia ortognática, que busca estabelecer a
oclusão dentária correta, melhorando a estética e definindo a harmonia da face. No entanto, as alterações funcionais
existentes  no  momento  pré-operatório,predominantemente,  persistem  caso  não  haja  a  devida  orientação  e
conscientização  para  adequação  de  um  novos  padrões. O  acompanhamento  multiprofissional  se  faz  de  extrema
importância, visto que se trata de alterações oclusais e de padrões estético-funcionais estomatognáticos. A proposta visa
a avaliação das condições clínicas e acompanhamento dos indivíduos, bem como a descrição do seguimento e condutas
fonoaudiológicas, inclusos na rotina ambulatorial multiprofissional dos momentos pré e pós-operatório ortognático. Os
procedimentos  incluem  a  tomada  de  consciência  do  processo,orientações  e  estratégias  para  minimização  de
desconfortos ressaltando a readequação do sistema sensório motor orofacial.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Moguel (1999), a cirurgia ortognática é um método que visa corrigir discrepâncias
ósseas na relação mandíbula-maxila,  que esteja afetando o funcionamento adequado de todo o
sistema miofuncional,  sendo também muito utilizados para fins estéticos, para pacientes que se
sentem insatisfeitos com seu padrão facial.

Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, as cirurgias para corrigir alterações de
mandíbula e/ou maxila passaram a ser mais indicadas por odontólogos, pois observou-se que em
muitos casos de alterações dentárias a intervenção ortodôntica não é eficaz e existe a necessidade
de intervenção cirúrgica. Primeiro,  corrigindo-se o padrão facial  que está alterado e, a partir  de
então, adequando-se alterações dentárias.

Para  que  a  efetividade  da  cirurgia  ortognática  ocorra  em  sua  totalidade  é  necessário  o
envolvimento de uma equipe multiprofissional, que trabalhe em conjunto, priorizando principalmente
a subjetividade de cada sujeito. Essa equipe deve ser composta principalmente pelo buco-maxilo-
facial, ortodontista, fonoaudiólogo e psicólogo. Motivo pelo qual Marchesan (1998), comenta que a
fonoaudiologia vem estudando motivos pelos quais ocorrem as recidivas e quais seriam as ações
para combater tal fracasso.

Para  Berretin  (2004),  cada  especialidade  possui  papel  fundamental  na  recuperação  do
paciente, e, o fonoaudiólogo é indispensável no pré, e principalmente no pós-operatório do paciente
de ortognática. Pois compete ao fonoaudiólogo realizar a terapia de reabilitação e reorganizar as
atividades neuromusculares que precisam se adequar ao novo padrão ósseo para a harmonia das
funções estomatognáticas.
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Marchesan e Bianchini (1999) ressaltam a importância do trabalho fonoaudiológico após o
reposicionamento das bases ósseas, onde não ocorre a modificação muscular que se esperaria.
Pois, nestas circunstâncias, o trabalho fonoaudiológico consiste fundamentalmente na reeducação
funcional, buscando direcionar a musculatura através da utilização das funções estomatognáticas
dentro  das  novas  possibilidades  do  indivíduo.  As  autoras  ainda  afirmam  que  com a  repentina
mudança  nas  estruturas,  um  novo  esquema  proprioceptivo  deve  ser  adquirido,  para  que  as
estruturas de tecido mole possam executar satisfatoriamente suas funções sem riscos de recidivas
que podem comprometer o sucesso cirúrgico.

Freitas, Lacerda e Panhoca (1999) descrevem que a terapia fonoaudiológica em grupo pode
trazer grandes benefícios, bem como seu desenvolvimento na reabilitação, podendo então trocar
experiências entre os indivíduos do grupo, visando que cada um possui seu histórico cultural, ou
seja, a terapia em grupo possui um contexto social.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa de nível qualitativo, que para STAKE (2016) significa ter um raciocínio baseado na
percepção e compreensão humana,terá vínculo com o ambulatório de Ortognática, e, funcionará na
Clínica  Escola  de  Fonoaudiologia  da  Unicesumar,  localizada  dentro  do  Centro  Universitário  -
UniCesumar, situado na Avenida Guedner, na cidade de Maringá-PR. 

Os sujeitos participantes são pacientes encaminhados do Ambulatório Multiprofissional de
Cirurgia  Ortognática  pertencente  do  departamento  de  Odontologia  da  UniversidadeEstadual  de
Maringá (UEM). A intervenção se dará da seguinte maneira: 

1. No pré-operatório serão 2 encontros individuais, com 30 dias antecedentes à cirurgia, na qual
será realizada a avaliação fonoaudiológica mediante a aplicação do protocolo MBGR (Genaro
et al, 2009), e, serão feitas orientações pré-operatórias;

2. No pós-operatório, a partir do sétimo dia, serão realizados encontros individuais, quinzenais
até 60 dias de pós, divididos em 4 momentos: evolução, consistências, estímulos sensoriais e
térmicos;

3. Terapia em grupo, será realizada uma vez por semana, no total de 10 encontros, sendo 2
encontros para avaliação inicial e final, e os outros 8 encontros, com estratégias específicas e
pertinentes ao momento de reabilitação pós- operatória.

Pretende-se a intervenção individualmente e em grupos, ao longo da duração deste projeto, com
formação trimestral, sendo elas, desenvolvidas com até 8 pacientes.  

3 RESULTADOS ESPERADOS

Acredita-se  que  com  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  uma  nova  visão  para  reabilitação
fonoaudiológica  dos  pacientes  submetidos  à  cirurgia  ortognática,  com  a  terapia  em  grupo  e
individual,  visando  uma  melhora  significativa  e,  intervindo  na  reabilitação  e  impedindo
consequentemente as recidivas da cirurgia.

Contudo, além de atender as necessidades individuais destes pacientes inseridos no grupo,
pretende-se ainda reduzir a demanda reprimida com este perfil ora existente na população em geral.
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