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Introdução ao Método Hiperboloide 

        

 Neste E-book “Introdução ao Método Hiperboloide” temos o objetivo de 

disponibilizar aos profissionais da área da saúde (Fisioterapeutas, Dentistas, Médicos, 

Fonoaudiólogos entre outros) um guia resumido e prático que ensinará como avaliar e 

aplicar os exercícios do Método Hiperboloide de forma eficaz. 

 O Método apresenta 27 exercícios e a partir desse ponto chamamos atenção no 

importante conceito: “O Hiperboloide (HB) é um instrumento de silicone com alta 

tecnologia e o Método Hiperboloide traz conceitos de estimulação proprioceptiva a 

qual utiliza de exercícios intraorais para proporcionar o equilíbrio do sistema 

estomatognático.”  

 O Método Hiperboloide começou a ser desenvolvido em 1976 e o produto foi 

lançado em 1989, no entanto, em 2004 foi lançado o primeiro livro “Hiperboloide 

Instrumento de Mastigação”, que consolidava até então assuntos conceituais sobre a 

tecnologia do produto e diversas aplicações clínicas. 

 Desde então a equipe Hiperboloide vem trabalhando com a criação de 

conteúdos, pesquisas, registros na ANVISA e difusão do Método que fisicamente são 

este E-book e no novo Livro: “Hiperboloide Amplo Senso” que está em vias de ser 

publicado. 
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 “Orgulho por fazermos parte de um pequeno grupo que desde o início acreditou nas grandes 

possibilidades de recuperação do equilíbrio morfofuncional dos maxilares que o Hiperboloide podia 

proporcionar, hoje comprovado por muitos profissionais. Temos divulgado sua utilização em muitos países 

onde ministramos palestras e sua aceitação tem se mostrado absoluta.  

 Preocupação de fazermos jus ao honroso encargo de prefaciar um trabalho valioso como este, que mostra 

o Hiperboloide como resultado de muito estudo e dedicação durante toda a vida profissional do Dr. Afrânio 

Pereira Cheida somado aos conhecimentos profundos do pesquisador Dr. Lindbergue M. Colletes Alves. 

Podemos traduzir ambos como grandes estudiosos do equilíbrio humano. 

  Tal como ocorre com muitos aspectos da vida e do trabalho do homem, estamos passando por evidente 

transformação no trabalho, que depende dos estudos e das experiências vividas e das pessoas que dedicam 

parte da vida em contribuição com a ciência.  

   Quando o Dr. Afrânio, anos atrás, nos apresentou o Hiperboloide pela primeira vez, sentimos que 

estávamos diante de um grande recurso para o beneficio da humanidade, auxiliando nas disfunções como a 

paralisia facial, e melhor ainda para o estímulo de desenvolvimento adequado do sistema estomatognático, 

através do sistema neuro – muscular” 

 Dra. Roseli Luppino Peres, Presidente da Sociedade de Odontologia Sistêmica de São Paulo e Dr. Agné Cervo 

Peres, Presidente do International College of Applied Kinesiologia – Brasil. 

 

 “Pela alta prevalência destas disfunções na população, não é raro nos depararmos com indivíduos que 

apresentem algum tipo de alteração na ATM, havendo uma grande parcela da população que apresenta 

bruxismo, problemas posturais significativos e, em contrapartida, as DTMs, que frequentemente vem 

acompanhada de dor.  

 Estudos realizados em clínicas orofaciais têm demonstrado que aproximadamente 45% dos pacientes com 

DTMs tem distúrbios nos músculos mastigatórios, com o segundo diagnóstico mais comum a dor nas 

articulações relacionadas com deslocamentos de disco. 

  Pensando e seguindo esses princípios citados acima, Cheida (1997), cria um dispositivo miofuncional 

chamado “hiperboloide” para o tratamento da DTM..” 

 

Daniela Ap. Biasotto – Gonzalez. Mestre e Doutora em Biologia e Patologia Buco-Dental, na área de ATM e 

Eletromiografia pela FOP/UNICAMP 
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Apresentação dos nosso produtos 

        

 
KIT INICIAÇÃO: Indicado para Profissionais que estão 
iniciando o aprendizado do Método Hiperboloide (Kit 
completo).  
 
KIT REFIL: Indicado para profissionais que já 
compraram o Kit Iniciação. 
 
KIT AMOSTRA PACIENTE: Indicado para profissionais 
distribuírem aos seus pacientes na clínica/consultório. 
 
KIT HIPERBOLOIDE COM FIO: Indicado para 
profissionais. (Muitos exercícios são feitos com 
Hiperboloides com fio). 
 
KIT PACIENTE: Kits específicos para seu paciente 
 
* Os pacientes podem comprar o produto diretamente conosco. 
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KIT INICIAÇÃO 

- 1 cartela de Hiperboloide;  
- Estojo profissional para armazenagem 
dos Hiperboloides; 
- 3 Guias de exercícios para auxiliar os 
pacientes a fazerem os exercícios 
corretamente; 
- Régua de Fox; 
- E-book Introdução ao Método 
Hiperboloide impresso; 
- Pen drive contém artigos científicos, 
fichas de avaliação, guias de exercícios, 
vídeos dos exercícios e educacionais, e-
book e outros arquivos. 

- 2 cartelas de Hiperboloide;  
- Estojo profissional - para 
armazenagem dos Hiperboloides; 
- 6 Guias de exercícios para auxiliar os 
pacientes a fazerem os exercícios 
corretamente; 
- Régua de Fox; 
- E-book Introdução ao Método 
Hiperboloide impresso; 
- Pen drive contém artigos científicos, 
fichas de avaliação, guias de exercícios, 
vídeos dos exercícios e educacionais, e-
book e outros arquivos. 

Indicado para Profissionais que estão iniciando o aprendizado do Método 
Hiperboloide (Kit completo)  
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KIT REFIL 

1 cartela de Hiperboloide  
(10 un. de HB ) 
Obs.: No ato da compra, é 
possível escolher o tamanho 
das cartelas (GG, G, M, P ou 
PP); 
3 Guias de Exercícios 

2 cartelas de Hiperboloide  
(10 un. de HB em cada cartela) 
Obs.: No ato da compra, é 
possível escolher o tamanho 
das cartelas (GG, G, M, P ou 
PP); 
6 Guias de Exercícios 
 

3 cartelas de Hiperboloide  
(10 un. de HB em cada cartela) 
Obs.: No ato da compra, é 
possível escolher o tamanho 
das cartelas (GG, G, M, P ou 
PP); 
9 Guias de Exercícios 
 

Indicado para profissionais que já compraram o Kit Iniciação. 
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KIT REFIL 

5 cartelas de Hiperboloide  
(10 un. de HB em cada cartela) 
Obs.: No ato da compra, é 
possível escolher o tamanho 
das cartelas (GG, G, M, P ou 
PP); 
15 Guias de Exercícios 
 

Indicado para profissionais que já compraram o Kit Iniciação. 
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KIT AMOSTRA PACIENTE 

• 1 Cartela de Hiperboloide; 
• 10 Guias de exercícios;  
• 10 Pote para armazenar HB. 

• 1 Cartela de Hiperboloide 
com fio (10 uni) ;  
 

HIPERBOLOIDE COM FIO 

Indicado para profissionais distribuírem aos seus pacientes pós avaliação. 

Indicado para profissionais. (Muitos exercícios são feitos com 
Hiperboloides com fio). 
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Kits específicos para seu paciente 

 

 

 

KIT PACIENTE 

KIT HIPERBOLOIDE 20 
 Tratamento para 20 semanas 

KIT HIPERBOLOIDE 10  
 Tratamento para 10 semanas 

KIT HIPERBOLOIDE 30  
 Tratamento para 30 semanas 

* Cada unidade de Hiperboloide tem 
durabilidade média de 7 dias de uso 



História do Hiperboloide 

        

Em 1955, Dr. Afrânio P. Cheida se forma em 

Odontologia pela Pontifícia Universidade 

Católica (PUC), realizando na sequência 

diversos cursos nas áreas de prótese e cirurgia 

bucomaxilofacial. A partir de 1976, passa a se 

dedicar especificamente à biocibernética, após 

o surgimento de diversos estudos envolvendo 

o conceito de oclusão hiperbólica. 

 

A partir dos princípios da Ortopedia Funcional 

dos Maxilares e de diversos estudos 

epidemiológicos, profissionais como Dr. 

Mauricio Vaz de Lima e Dr.ª Vilma Simões 

incentivaram Dr. Afrânio a seguir com o 

desenvolvimento de um exercitador que fosse 

capaz de compensar a alimentação moderna 

“mole”, desenvolvendo ainda os atributos de 

uma mastigação com a dureza adequada para 

o ser humano, criando assim um auxiliar muito 

importante na conformação morfofuncional 

dos maxilares. 

 

Dr.  Afrânio  P.  Cheida, criador do 
Hiperboloide 

Após 13 anos de estudos clínicos, Dr. Afrânio P. Cheida lança em 1989, durante o 4º 

Congresso Brasileiro de Prevenção, Reabilitação e Saúde Oral, o instrumento compensatório 

chamado HIPERBOLOIDE. 

Pioneiro no mundo, o HIPERBOLOIDE foi patenteado, sendo utilizado atualmente por 

Odontologistas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos e outros profissionais da área da 

saúde, como os renomados Dr. Mariano Rocabado e Dr.ª Beatriz Padovan, criadora do 

método Padovan. Genuinamente brasileiro, o HIPERBOLOIDE vem sendo estudado em várias 

universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo.  

Ao longo dos anos, a metodologia Hiperboloide vem sendo desenvolvida e aprimorada, e o 

e-book Introdução do Método Hiperboloide apresenta de maneira sintética os 

procedimentos de avaliação, diagnostico e aplicação dos exercícios utilizando o 

HIPERBOLOIDE, capacitando todos os profissionais que visam utilizar o produto de maneira 

correta e eficiente. 
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O HIPERBOLOIDE 

O Hiperboloide é um 
instrumento de mastigação 

compensatório da alimentação 
moderna, carente de alimentos 
secos, duros e fibrosos. Assim, 

seu uso pode permitir o correto 
crescimento craniofacial 

harmonioso, reestruturar a 
articulação temporomandibular, 

melhorar a propriocepção e 
estimular as glândulas salivares. 

  O Hiperboloide é mundialmente usado como auxiliar para: 

        

• Disfunções temporomandibulares e dores orofaciais; 

• Estimulação salivar; 

• Paralisa facial central ou periférica; 

• Assimetria facial; 

• Bruxismo e briquismo/apertismo; 

• Halitose (mau hálito); 

• Xerostomia; 

• Distúrbios da deglutição; 

• Hipotonia muscular; 

• Más oclusões; 

• Aceleração/adaptação dos alinhadores invisíveis; 

• Pós-Operatório das cirurgias ortognáticas. 
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O HIPERBOLOIDE 

        

É seguro? 

Sim! 
O Hiperboloide possui uma forma 

hiperbólica, tem dureza de 35 Shore 
A, não causando impactos 

traumatizantes no disco articular da 
articulação temporomandibular, 
desde que o tamanho correto do 
Hiperboloide seja definido pelo 

profissional da saúde. 

O Hiperboloide é composto de silicone altamente tecnológico, sendo 
portanto incolor, inodoro, ínsipido e atóxico. 

Os tamanhos: 

“Para uma boa 
avaliação, recomenda-
se que o profissional 

tenha disponível todos 
os tamanhos de 
Hiperboloide” 

Informações adicionais: 
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Fichas de Avaliação comentadas 

        

•

•

•
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Odontológica 

16 



        17 



        18 



        19 



        20 



        

Fisioterapêutica 
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Ficha de Avaliação - Odontológica 
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Paralisa Facial 
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Ficha de Avaliação - Odontológica 
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Avaliação para o uso do Hiperboloide 

        

Durante o processo, é preciso observar se o paciente apresenta 
contato dentário. A ausência deste sintoma indica que o tamanho de 
Hiperboloide utilizado é ideal para o paciente. Havendo contato 
dentário, deve-se utilizar um Hiperboloide com maior calibre. Ao 
observar uma limitação na amplitude de movimento, recomenda-se 
que o profissional utilize um Hiperboloide de menor calibre. 

 

 

1- Primeiramente, o Hiperboloide 
“M” deve ser colocado na linha 

média dos dentes 

2- O paciente realiza em 
seguida o movimento de 
lateralidade para os dois 
lados, ao mesmo tempo  

em que aperta o 
Hiperboloide 

3- Por fim, o paciente realiza movimentos de 
protrusão e retrusão enquanto aperta o 

Hiperboloide 
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Avaliação com a Régua de Fox 

        

Este conjunto de aparatos é considerado apenas um item, sendo que o 
objeto em forma de “W” (forquilha) é colocado contra os dentes 
superiores do paciente, que deverá manter a forquilha no lugar com  
auxílio dos polegares ou dedos indicadores. Assim, forma-se o plano 
oclusal.  
Em seguida, o objeto com forma de “meia lua” é assentado sobre o 
plano de Camper clínico (da ATM ao ponto subnasal, paralelo à linha 
bipulilar). 

 

Plano de Camper 

Plano de Oclusal 

1º Passo 

2º Passo – Vista frontal 

Após o 1º passo, deve-se observar a distribuição de cargas vindas da 
mastigação. O lado que apresentar uma distância maior entre as 
réguas terá um predomínio de forças verticais, enquanto a menor 
distância indicará um predomínio de forças horizontais.  
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Avaliação com a Régua de Fox 

        

3º Passo – Vista lateral 

A observação da vista lateral tem como objetivo avaliar a classe de 
oclusão do paciente (Classe de Angle).  
Caso o ângulo demonstrado pela régua de Fox – no plano de Camper – 
seja positivo em relação ao plano oclusal, o paciente será enquadrado 
na Classe II. No entanto, caso o ângulo apresentado seja negativo, o 
paciente provavelmente pertencerá à Classe III. 

Ângulo 
positivo 

Observa-se na imagem 
ao lado as diferentes 
alterações da posição 

mandibular e dos dentes, 
demonstrando as Classes 

de Angle. 
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Tratamento com o Hiperboloide 

        

 

 

NEWEBOOK20% 

CLIQUE AQUI 

 
•

•

 

https://www.hiperboloide.com.br/online-store/KIT-HIPERBOLOIDE-INICIA%C3%87%C3%83O-20-=-Kit-Profissionais-20-Unidades-Livro-Hiperboloide-R%C3%A9gua-de-Fox-PRE%C3%87O-ESPECIAL-FRETE-GR%C3%81TIS-p96153170


Exercícios de Relaxamento: 

        

Inicialmente, o paciente deve expirar de forma lenta enquanto realiza 
a flexão da cabeça. Em seguida, deve lentamente inspirar o ar, 
enquanto realiza o movimento de extensão da cabeça e pescoço. Caso 
o paciente apresente alguma dor ao realizar o movimento, o 
movimento deve respeitar o limite da amplitude, evitando assim um 
quadro álgico. A principal utilidade do exercício é promover o 
relaxamento da cadeia anatômica a ser tratada. 

 

 
É preciso manter o contato bilabial 

durante o exercício, sem contato 
dentário durante a expiração. 

Este exercício auxilia o paciente no controle da 
respiração, proporcionando ainda um 

relaxamento da musculatura estabilizadora do 
pescoço e mandíbula, etapa fundamental que 

deve preceder os exercícios com o Hiperboloide. 

 

O paciente deve permanecer 
sentado, com as costas seladas e 

realizar de 3 a 15 repetições. 
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Exercícios de Relaxamento : 

        

O paciente deve fechar a mão e colocá-la verticalmente abaixo do 
queixo, aplicando uma força contrária à da abertura da boca, com os 
lábios selados. Com a boca fechada, sem contato dentário e com a 
mão exercendo uma força contrária, o paciente deve se manter nessa 
posição durante 15 a 30 segundos. Se possível, o paciente deve manter 
a língua encostada no céu da boca. 
  
Principal utilidade: Relaxamento da cadeia anatômica a ser tratada. 

 

 

Verificar se a região mentoniana 
está alinhada à ponta do nariz, 

permitindo um alinhamento 
visual. 
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Realizar de 15 a 30 segundos 
de contração isométrica. 

 



Exercícios de Relaxamento : 

        

O Paciente deve fechar a mão e colocá-la horizontalmente no queixo, 
enquanto realiza o movimento de lateralidade da mandíbula. Assim, a 
mão fechada aplicará uma força oposta ao sentido da boca, voltando 
na posição neutra. No entanto, isto não deve ocorrer, pois o paciente 
deve realizar uma resistência contrária e isométrica (parada). Esta 
posição deverá ser mantida com selamento labial e sem o contato 
dentário. Realize o mesmo exercício do lado oposto por até 30 
segundos, seguindo as recomendações do profissional da saúde. 
 
Principal Utilidade: Relaxamento da cadeia anatômica a ser tratada. 

 

Lembre-se de solicitar ao paciente a 
realização do movimento nos dois 
lados, para que sejam alongadas 

estruturas contralaterais e laterais. 
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Realizar entre 15 e 30 segundos 
de contração isométrica. 

 



Exercícios de Relaxamento : 

        

Neste exercício, o paciente deve colocar o polegar no mento, a língua 
no céu da boca, fazer o selamento labial e, em seguida, realizar  
protrusão, mantendo-a entre 10 e 30 segundos. 
 
Principal utilidade: relaxamento da cadeia anatomia a ser tratada. 

 

Depois dos 4 exercícios preparatórios, usados para iniciar os 
tratamentos que utilizam o Hiperboloide como auxiliar, 

passamos para os exercícios específicos. 
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Clique para ver os exercícios: 
HB01, HB02, HB03 e HB04 

Realizar entre 15 e 30 segundos de 
contração isométrica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SO_CuZ3qphY


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O paciente deve colocar o Hiperboloide na linha média da boca e 
apertá-lo, realizando em seguida a protrusão até o final da amplitude 
de movimento, voltando então para a posição inicial e tirando a 
compressão do Hiperboloide, sem deixá-lo cair. Repita o processo. 
Caso haja dor, deve-se respeitar o limite da amplitude de movimento 
sem o quadro álgico.  
 
Principal utilidade: tratamento de disfunções temporomandibulares. 

 

Clique para ver o exercício HB05 

 

O Hiperboloide tende a se deslizar 
constantemente, sendo necessário manter 

a pressão na linha mediana, exercício 
fundamental para treinar a propriocepção 
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Realizar de 3 a 6 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUW_f_Xkmkc


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Paciente deve colocar o Hiperboloide na linha média da boca e 
apertá-lo, realizando em seguida retrusão até o final da amplitude de 
movimento, voltando então para a posição inicial, tirando por fim a 
compressão do Hiperboloide, sem deixá-lo cair. Repita esse processo. 
Repita o processo. Caso haja dor, deve-se respeitar o limite da 
amplitude de movimento sem o quadro álgico.  
 
Principal utilidade: tratamento de disfunções temporomandibulares. 

 

 

O Hiperboloide tende a se deslizar 
constantemente, sendo necessário manter 

a pressão na linha mediana, exercício 
fundamental para treinar a propriocepção 

Vamos tratar nossos pacientes 
da melhor maneira possível! 
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Realizar de 3 a 6 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 Clique para ver o exercício HB06 

https://www.youtube.com/watch?v=eTwRZACcPv0


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Paciente deve colocar o Hiperboloide na linha média da boca e 
apertá-lo, realizando em seguida movimento de lateralidade para um 
dos lados (geralmente indicado pelo profissional de saúde) até o final 
da amplitude de movimento, voltando para a posição inicial e tirando 
a compressão do Hiperboloide, sem deixá-lo cair. Repita esse 
processo. Mediante recomendação profissional, o paciente deverá 
realizar o movimento de lateralidade para a direita e para a esquerda 
em alguns casos. Caso haja dor, deve-se respeitar o limite da 
amplitude de movimento sem o quadro álgico. 
Principal utilidade: tratamento de disfunções temporomandibulares. 

 

Sempre posicione o 
Hiperboloide na 

linha média 

 

 
Linha média 
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Realizar de 3 a 6 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB07 

https://youtube.com/watch?v=TfLL-jvMT5M


Exercícios sem o Hiperboloide: 

        

O paciente deve colocar a ponta da língua no céu da boca e mantê-la 
nesta posição, abrindo em seguida a boca em sua máxima amplitude, 
sem que haja desconforto, voltando por fim para a posição inicial. 
Repita esse processo. 
 
Principal utilidade: finalização do protocolo de exercícios, além de 
equalizar e reestabelecer o equilíbrio da musculatura alvo e auxiliar 
no tratamento das disfunções temporomandibulares. 

 

Quando o movimento de 
abertura da boca ocorre 

enquanto a língua estiver no céu 
da boca, o movimento da ATM 
tende a ser mais harmonioso. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 Clique para ver o exercício HB08 

https://www.youtube.com/watch?v=9rQM_zUzSYw


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Hiperboloide de tamanho correto deverá ser colocado no interior da 
boca do paciente, que irá mastigá-lo como se o instrumento fosse um 
alimento. A mastigação, no entanto, deverá ser unilateral, alternada e 
seguindo uma velocidade menor que a de costume do paciente. Para 
os casos de Paralisia Facial, deve-se seguir outro protocolo específico. 
Caso haja dor, deve-se respeitar o limite da amplitude de movimento 
sem o quadro álgico. Principal utilidade: Paralisa Facial, Xerostomia, 
Halitose, Ardência Bucal, Orientação mastigatória, Síndrome de 
Jogren, Bruxismo e complementação para a Classe III de Angle. 
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Realizar 3 minutos de exercício, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 Clique para ver o exercício HB09 

Caso o paciente realize os 
exercícios deitado, deve-se 

utilizar o Hiperboloide com fio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcxx4raAccs


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Hiperboloide de tamanho correto deverá ser colocado no interior do 
lábio inferior ou superior, conforme avaliação do profissional de 
saúde. Em seguida, o paciente deverá realizar contrações rítmicas para 
que o Hiperboloide se mova em direção aos dentes molares ou ao 
fundo da boca. A boca deverá ficar fechada durante todo o exercício, e 
o Hiperboloide deverá evitar contato com a língua, para que o 
bucinador seja tonificado. O exercício pode ser realizado para os lados 
esquerdo ou direito, superior ou inferior, de acordo com a 
determinação do profissional da saúde.  
Principal Utilidade: Paralisia Facial. 

 

Sabemos que os exercícios de 
tonificação são difíceis de serem 

realizados, porém podem gerar um 
resultado muito positivo. 
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Realizar de 3 a 6 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional de saúde. 

 Clique para ver o exercício HB10 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWeVyZodek


Exercícios com Hiperboloide com fio: 

        

O paciente deve colocar o Hiperboloide com fio na região central do 
lábio superior ou inferior (região do sulco geniano). Ex.: Se o 
Hiperboloide estiver no lábio superior, o paciente deve movê-lo para 
baixo; caso esteja no lábio inferior, é preciso puxá-lo para cima. O 
lábio deve ser mantido selado durante todo o exercício. 
Principal utilidade: Classe II – 1, desvio bucal e desvio de septo. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB11 

https://www.youtube.com/watch?v=aeavoSe6TOc


Exercícios com Hiperboloide com Fio: 

        

O Paciente deve colocar o Hiperboloide com fio na região lateral do 
lábio superior ou inferior (região do sulco geniano). Ex.: Se o 
Hiperboloide estiver no lábio superior esquerdo, o paciente deve 
puxá-lo para baixo/direito; caso esteja no lábio inferior direito, é 
preciso ser puxado para cima/esquerdo. O paciente deve manter o 
lábio selado durante todo o exercício. 
 
Principal utilidade: Paralisia Facial e Classe II- B. 

 

Muitas vezes o paciente 
pode encontrar dificuldade 
para realizar os exercícios, 

porém não desista. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme determinado pelo 

profissional da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB12 

Hiperboloide com Fio 

https://www.youtube.com/watch?v=XuBmg9VQaiI


Exercícios com elástico ortodôntico: 

        

O paciente deve colocar a língua para fora da boca e passar o elástico 
até o fundo da mesma, puxando o fio dental até que o elástico saia 
completamente. Para este processo, que visa melhorar a 
propriocepção, é indicado utilizar elástico ortodôntico 3/8“ de látex e 
tamanho médio. Se possível, recomenda-se realizar o exercício com a 
boca fechada. Principal utilidade: Paralisia Facial e respirador bucal. 

 

Sempre incentive seu paciente 
a realizar os exercícios, 

contribuindo com o aumento 
da propriocepção. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme determinação do 

profissional da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB13 

https://www.youtube.com/watch?v=HhUWKGmvgyU


Exercícios com Hiperboloide com fio: 

        

O Hiperboloide com fio deve ser colocado na região média e posterior 
da língua, enquanto o paciente segura o fio com a boca fechada e 
traciona o fio para baixo. Assim, o paciente deve contrair a língua na 
direção do céu da boca (palato). Esse exercício vista melhorar o 
controle neuromotor e a propriocepção do paciente.  
Principal utilidade: Paralisia facial e respirador bucal. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do 

profissional da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB14 

https://www.youtube.com/watch?v=Inzwc_COuJ4


Exercícios com chupeta ortodôntica: 

        

Instrumento: chupeta ortodôntica  
O paciente deve colocar a chupeta ortodôntica no interior da boca e 
realizar em seguida movimento de sucção. Quanto mais força for 
aplicada na execução do movimento, mais efetivo será o resultado. 
Principal utilidade: paralisia facial e respirador oral 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do 

profissional da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB15 

Chupeta ortodôntica 

https://www.youtube.com/watch?v=u42mw_ZTmC0


Exercícios com chupeta ortodôntica e 
Hiperboloide: 

        

Instrumento: chupeta ortodôntica  e Hiperboloide 
O Hiperboloide deve ser colocado no lábio superior, região do sulco 
geniano. Uma vez fixo, o paciente deve colocar a chupeta ortodôntica 
no interior da boca e realizar movimentos de sucção.  
Principal utilidade: paralisia facial 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB16 

Chupeta ortodôntica 

https://www.youtube.com/watch?v=X_YbzaVTYIE


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

Inicialmente, o Hiperboloide deve ser colocado na região dos dentes 
pré-molares. Em seguida, o paciente realiza uma leve compressão e 
inicia os movimentos de lateralidade, tanto à direita quanto à esquerda, 
levando o Hiperboloide até os últimos molares. Este exercício pode ser 
feito não somente do lado direito, mas também do lado esquerdo, 
sempre seguindo as recomendações do profissional de saúde. 
Principal utilidade: Classe I e II -1 de Angle, realizando bilateralmente. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme determinação do 

profissional de saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB17 

https://www.youtube.com/watch?v=KvbutiA--Y0


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Hiperboloide deve ser colocado na região dos dentes pré-molares. O 
paciente realiza inicialmente uma leve compressão e inicia movimentos 
verticais. É preciso que o paciente segure o Hiperboloide durante todo 
o processo, podendo estimular dos dentes pré-molares até os últimos 
molares. Este exercício pode ser feito tanto do lado direito quanto do 
lado esquerdo, sempre seguindo as recomendações do profissional de 
saúde. 
Principal utilidade: Classe I e II-1 de Angle, mordida cruzada unilateral 
e mordida aberta posterior 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB18 

https://www.youtube.com/watch?v=_9T82R5n2RE


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O paciente faz uma inclinação de 30 graus com o Hiperboloide, para 
que a região posterior do instrumento tracione os incisivos 
anteriormente. O Hiperboloide é colocado nos dentes incisivos, e o 
paciente segura o instrumento enquanto faz uma leve compressão por 
lingual dos incisivos superiores e vestibular dos inferiores, dependendo 
da inclinação dos mesmos. 
Principal utilidade: Classe III de Angle 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB19 

https://www.youtube.com/watch?v=QukOFii4UYM


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O paciente faz uma inclinação de 30 graus com o Hiperboloide, para 
que a região posterior do instrumento tracione o dente cruzado. O 
Hiperboloide é colocado no dente cruzado, e o paciente segura o 
instrumento enquanto faz uma leve compressão, que depende da 
inclinação do dente (vestibular ou lingual). 
Principal utilidade: mordida cruzada bilateral – dentes cruzados 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB20 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzhR0U7O2w


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Hiperboloide é colocado na região dos dentes molares e pré-molares. 
O paciente deve segurar o instrumento e realizar mordidas leves e com 
pouca compressão.  
Principal Utilidade: Classe III de Angle e Mordida Aberta Posterior 

 

Faça movimentos rítmicos 
com controle motor 

adequado e sutil 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 
Clique para ver o exercício HB21 

https://www.youtube.com/watch?v=bIeCyAkS50E


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O Hiperboloide é colocado na região dos 4 dentes incisivos. O paciente 
deve segurar o Hiperboloide e realizar mordidas leves e com pouca 
compressão. 
Principal utilidade: mordida aberta anterior e mordida profunda. 

 

Mordida aberta 
anterior 
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Nomenclatura dos dentes 

Realizar de 3 a 15 repetições, ou 
conforme orientação do profissional 

da saúde. 

 Clique para ver o exercício HB22 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzhR0U7O2w


Exercícios sem o Hiperboloide: 

        

O pescoço, bem como os movimentos escapulares e torácicos, estão 
associados à boa saúde da articulação temporomandibular. Assim, este 
exercício precede os exercícios HB24, HB25, HB26 e HB27. O paciente 
deve realizar a aproximação das escápulas, sem que haja muita 
contração do trapézio fibras superiores, visando desenvolver uma 
consciência corporal por meio da permanência nesta posição. 
Principal utilidade: aumento da propriocepção, alinhamento postural 
e DTMs 

 

Muitos casos de DTMs podem  
estar diretamente relacionados  

à movimentação escapular e cervical 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou até 
adquirir a consciência corporal 

adequada. 

 Clique para ver o exercício HB23 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_azNYZon0


Exercícios sem o Hiperboloide: 

        

Com a consciência corporal adquirida por meio do HB23, o paciente 
deve realizar a retração escapular e colocar o queixo para trás, 
realizando uma flexão da cabeça e mantendo o pescoço na posição 
neutra, permitindo assim uma retificação cervical.  
Principal utilidade: aumento da propriocepção, alinhamento postural 
e DTMs 
 

 

Ao realizar a retificação cervical, o 
paciente pode sentir a contração dos 

músculos posteriores da cervical. 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou até 
adquirir a consciência corporal 

adequada. 

 Clique para ver o exercício HB24 

https://www.youtube.com/watch?v=6XzaglYUA-U


Exercícios com Hiperboloide com fio: 

        

O paciente coloca o Hiperboloide na linha média da boca, realiza uma 
compressão no instrumento e faz o movimento de retrusão mandibular. 
Com a consciência corporal assimilada por meio dos exercícios HB23 e 
HB24, o paciente deve realizar a retração escapular e colocar o queixo 
para trás, fazendo uma flexão da cabeça e mantendo o pescoço na 
posição neutra, originando uma retificação cervical. 
Principal utilidade: aumento da propriocepção, alinhamento postural 
e DTMs 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou até 
adquirir a consciência corporal 

adequada. 

 Clique para ver o exercício HB25 

https://www.youtube.com/watch?v=mtPHsgdUqnE


Exercícios com Hiperboloide com fio: 

        

O paciente coloca o Hiperboloide na linha média da boca, realiza uma 
compressão no instrumento e faz o movimento de protusão 
mandibular. Com a consciência corporal assimilada por meio dos 
exercícios HB23 e HB24, o paciente deve realizar a retração escapular e 
colocar o queixo para trás, realizando uma flexão da cabeça e 
mantendo o pescoço na posição neutra, originando assim uma 
retificação cervical. Principal utilidade: aumento da propriocepção, 
alinhamento postural e DTMs 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou até 
adquirir a consciência corporal 

adequada. 

 Clique para ver o exercício HB26 

https://www.youtube.com/watch?v=ioSqw8P0BwI


Exercícios com o Hiperboloide: 

        

O paciente insere o Hiperboloide na linha média da boca, realiza uma 
compressão no instrumento e faz o movimento de lateralidade 
mandibular. assimilada por meio dos exercícios HB23 e HB24, o 
paciente deve realizar a retração escapular e colocar o queixo para trás, 
realizando uma flexão da cabeça e mantendo o pescoço na posição 
neutra, originando assim uma retificação cervical.  
Principal utilidade: aumento da propriocepção, alinhamento postural 
e DTMs 
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Realizar de 3 a 15 repetições, ou até 
adquirir a consciência corporal 

adequada. 

 
Clique para ver o exercício HB27 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFgtGCaMQg&list=PLQcL0uTiLUTqN6Qq_8wWYQnhcQ23sNOmJ&index=25&t=0s
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