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RESUMO 

Pacientes neurologicamente comprometidos possuem dificuldades no controle da 

musculatura o que pode culminar em protrusão lingual, e desencadear episódios de 

trismo, ou seja, espasmos dos músculos mastigatórios resultando lesões traumáticas nas 

estruturas do sistema estomatognático. Objectiv: relatar um caso clínico de uma 

paciente vítima de acidente vascular encefálico com lesão traumática em língua. Case 

Report: mulher, 60 anos, internada em unidade de terapia intensiva apresentou uma 

lesão em dorso de língua ocasionada por mordedura, assim como a confecção de um 

dispositivo intra oral de baixo custo e fácil confecção. Como material de moldagem e 

confecção do dispositivo foi utilizado uma placa termoplástica Aquaplast de 3,2 mm de 

espessura e de baixa temperatura (70°C à 75°C) utilizada normalmente para confecção 

de órteses, a qual possui a vantagem de adaptação direta a anatomia do paciente e 

elimina a necessidade de uma fase laboratorial, possui resistência moderada, 100% de 

memória, boa adaptação e ideal para órteses seriadas e dinâmicas. Conclusion: A 

aplicação desse dispositivo mostrou-se efetiva para a prevenção de novos episódios de 



automutilação e a proteção dos dentes e tecidos bucais. Novos estudos são necessários 

para comparar os diferentes materiais utilizados na literatura mundial para a confecção 

de dispositivos intra orais visando a proteção dos dentes, lábios e língua. 
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