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A ELETROESTIMULAÇÃO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO TRATAMENTO MIOFUNCIONAL ORAL: 

ESTUDO DE CASO 

Larissa Beatriz Oliveira Neves, Ana Maria Parizzi 

Tema: A Eletroestimulação Nervosa Transcutânea e Estimulação Elétrica Funcional (Aparelho HTM) se 

dá pelo uso da corrente elétrica de baixa intensidade, como forma direta ou previamente 

transformada a fim de estimular diferentes sistemas orgânicos. Quando aplicada na superfície 

cutânea, tem como objetivo relaxar os músculos hiperativos (contraídos) e promover o alívio da dor. 

Objetivo: Avaliar a promoção do relaxamento muscular e a redução do quadro de fadiga por meio da 

eletroestimulação e massagem bidigital nos músculos da mastigação especialmente no Masseter. 

Procedimentos: A terapia fonoaudiológica está sendo realizada na paciente D.T.S.J., do sexo feminino, 

com 13 anos no fim do surto de crescimento crânio-facial, que relata incômodo ao mastigar, dá 

preferência aos alimentos macios e em pedaços pequenos e não consegue terminar uma refeição por 

completo devido à fadiga. Atualmente está em fase final do tratamento ortodôntico para correção de 

alteração oclusal Classe II. Os procedimentos são realizados com frequência de uma vez por semana 

há 2 meses. Na sessão é feita massagem bidigital - para alongar e desfazer os nódulos de tensão - dez 

vezes de cada lado nos músculos Masseter, Bucinador e Orbicular dos Lábios. Em seguida são 

posicionados sobre o músculo Masseter os eletrodos que são ligados ao aparelho HTM. A paciente 

fica entre 20 e 30 minutos recebendo o estímulo que atua no relaxamento muscular promovendo 

analgesia. Durante este período ela fica em repouso. Ao final, pode associar movimentos da 

mandíbula que reforçam o alongamento do Masseter, favorecendo uma maior amplitude de abertura 

da boca. Resultados: Imediatamente após o uso da eletroestimulação a paciente D.T.S.J. relata alívio 

da dor e maior leveza para abrir a boca e falar. No decorrer desses dois meses, a paciente percebeu 

melhora progressiva da dor, uma mastigação mais facilitada e aumento no volume de dieta ingerido 

por refeição. Aliado a este resultado, houve uma facilitação no processo do tratamento da Classe II, 

com um movimento mais anteriorizado da mandíbula. Conclusão: A Eletroestimulação é uma 

ferramenta auxiliar nos tratamentos miofuncionais orais, que deve estar sempre aliada a uma 

avaliação fonoaudiológica precisa e um planejamento terapêutico baseado nesta avaliação.  

Descritores: Músculo Masseter. Eletroestimulação Nervosa Transcutânea. Músculos da Mastigação. 

Fadiga Muscular. 
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A INTERDISCIPLIRIDADE NO ATENDIMENTO DE UMA CRIANÇA COM ALTERAÇÃO NO CRESCIMENTO 

FACIAL 

Roseane Rebelo Silva Meira, Ana Elizabeth Amstalden, Nancy Basovnik. 

Tema:O enfoque interdisciplinar em um atendimento infantil com alterações no crescimento facial. 

Objetivo: O presente relato tem o objetivo de ilustrar como o trabalho interdisciplinar entre 

fonoaudiologia, fisioterapia/osteopatia e odontologia pediátrica pode ser benéfico ao paciente, 

encurtando o tempo de tratamento e potencializando o resultado em seus múltiplos aspectos, 

através de um estudo retrospectivo longitudinal de outubro/2015 a fevereiro/2017. Procedimentos: 

O menor T.C., nascido em julho/2008, aleitamento materno até os 03 anos, com histórico de rinite 

alégica e hipertrofia de adenóides com melhora após tratamento clínico, foi encaminhado para 

fonoaudiologia pela fisoterapeuta/osteopata e pela odontopediatra. O paciente encontrava-se em 

tratamento ortodôntico (com uso de aparelho Disjuntor de Hass mais máscara facial para protração 

maxilar), acompanhado de fisioterapeuta/osteopata (trabalhando a postura corporal, cervical e de 

cabeça, liberando os movimentos de flexão-extensão do crânio, principalmente das maxilas e da 

sincrodose esfeno-basilar além de alongamentos em cadeias mioaponeuróticas globais). A decisão do 

encaminhamento para a fonoaudióloga se deu em outubro/2015 por uma estagnação do quadro 

clínico. O paciente foi avaliado e, em seguida, foi iniciado tratamento fonoaudiológico com sessões 

semanais de 45 minutos, até que fossem totalizadas 10 sessões, em março/2016. Até fevereiro/2017 

foram realizadas mais 15 sessões, quinzenalmente. O trabalho consistiu em adequação de 

sensibilidade e propriocepção da musculatura orofacial, regulação de tônus e alongamento da 

musculaturaorofacial com ênfase à musculatura de mastigação (sustentação de mandíbula), língua, 

orbicular dos lábios e bucinadores através de terapia manual (manipulação de pontos motores, 

técnicas neuromusculares, manobras de fricção, liberação de fascias, deslizamento/rolamento 

profundo, técnicas para aumento de tônus e também alguns exercícios de motricidade oral para 

manutenção dos resultados obtidos em consulta). Resultado: O paciente apresentou boa resposta aos 

estímulos fonoaudiológicos, apresentando importante melhora das funções orais e maior equilíbrio 

no crescimento facial. Conclusão: Pôde se observar a importância da introdução do trabalho 

fonoaudiológico à equipe interdisciplinar, que, através da adequação das funções orais conseguiu 

obter resposta que até então apresentavam-se de forma muito lentas. 

Descritores: fonoaudiologia, interdisciplinar, odontologia pediátrica.     
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A MOTRICIDADE OROFACIAL EM PROL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

Lindenize Mota de Almeida, Severino Gonçalo dos Santos Filho, Mayra Maria Oliveira de Lima, Victor 

Costa Alves Medeiros Vieira. 

Introdução: Com o avançar da idade e a perda progressiva da elasticidade da pele, os sulcos 

transitórios ocasionados pela contração dos músculos da mímica facial agravam-se definitivamente na 

face. Os músculos faciais que mais se contraíram durante a vida poderão estampar na velhice faces 

joviais, tristes ou outros traços que revelam como foi a vida do indivíduo. Objetivo: Relatar o uso da 

massagem facial estética em prol do envelhecimento saudável de um grupo de idosos em uma 

comunidade na cidade de João Pessoa no período de dos anos 2016 e 2017. Métodos: Relato de 

experiência. Ao todo foram 17 idosos, com idades entre 50 a 68 anos que participaram das atividades, 

onde 15 (88,2%) dos idosos eram do sexo feminino e 2 (11,8%) idosos eram do sexo masculino. Para a 

realização das massagens faciais estéticas foram utilizados os seguintes materiais: hidrante facial 

indicado para todos os tipos de pele, máscaras, toucas e luvas. Após o término da massagem, foram 

coletadas as avaliações dos idosos quanto à sua participação na atividade através de depoimentos, 

visto que 86% deles eram analfabetos. Depois houve orientações sobre higiene facial. Resultados: 

Analisado a opinião pessoal dos idosos, todos relataram satisfação plena e diminuição da tensão 

muscular facial e cervical após as massagens. Das orientações realizadas, esclareceu-se a importância 

da higienização facial, do uso do protetor, dos óculos de sol, da ingestão de água, da qualidade do 

sono e o cuidado na contração excessiva dos músculos da mímica facial durante ações cotidianas. 

Todos se mostraram atentos às orientações repassadas pelos discentes. Conclusão: Percebe-se assim 

que o uso da massagem fácil estética realizada na senescência pode ser utilizada como instrumento a 

fim de proporcionar o relaxamento muscular, atenuar e reduzir os sinais do envelhecimento facial nos 

grupos de idosos, além de contribuir para a melhora da autoestima.  

 

Descritores: Envelhecimento, Idoso, Estética, Fonoaudiologia. 
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A MOTRICIDADE OROFACIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Cristiane Gonzaga da Silva, Lindenize Mota de Almeida, Mayra Maria Oliveira de Lima, Flávia Bernardo 

Ferreira, Victor Costa Alves Medeiros Vieira. 

Introdução: O fonoaudiólogo pode atuar em âmbito escolar, por meio de uma proposta voltada à 

promoção da Educação, colaborando no processo educativo através da prevenção, orientação e 

detecção das alterações e possíveis distúrbios nas principais áreas da Fonoaudiologia, dentre elas, a 

Motricidade Orofacial. Atuando desde a primeira infância nos hábitos deletérios até à adolescência 

com a identificação de uma respiração inadequada e suas consequências, que podem acarretar 

Distúrbios Miofuncionais Orofacias e cervicais (DMOC) decorrentes de uma Respiração Oral. Objetivo: 

Descrever os achados fonoaudiológicos e as ações de prevenção e promoção à saúde na área de 

Motricidade Orofacial realizadas na Escola Municipal Eleonora Dornelas. Métodos: Relato de expe-

riência das principais atividades envolvendo prevenção, promoção e orientação na área de Motrici-

dade Orofacial realizadas na Escola Municipal Eleonora Dornelas do município de Lucena/Paraíba, 

com alunos de 5 à 7 anos, de setembro à outubro de 2016. Resultados: Realizou-se diversas brinca-

deiras e contação de histórias para cerca de 50 crianças, com o objetivo de transmitir de forma lúdica, 

os cuidados e prejuízos de determinados hábitos para o seu desenvolvimento craniofacial. Além de 

entrevistas realizadas com as professoras, no intuito de conhecer melhor o perfil de cada criança e 

seus hábitos. Durante essas atividades, foram observadas presença significativa de hábitos deletérios, 

sucção digital, uso da chupeta e onicofagia, alterações dos Órgãos Fonoarticulatórios (lábios, língua e 

bochechas), e prejuízo na arcada dentária, consequentemente observou-se problemas na fala. 

Conclusão: Com base na devolutiva dos professores, essas atividades obtiveram um grande êxito 

junto as crianças, tanto na redução de alguns hábitos deletérios, como na transmissão do que lhes foi 

orientado, para o ambiente familiar. A inserção do Fonoaudiólogo na escola, proporciona uma maior 

conscientização acerca das consequências decorrentes de hábitos considerados comuns. E da impor-

tância de identifica-las o mais cedo possível, para que possam ser elaboradas estratégias para um 

crescimento mais saudável dessas crianças, unindo saúde e educação. 

Descritores: Educação; Saúde; Fonoaudiologia; Estratégias. 
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ACHADOS FONOAUDIOLÓGICOS DA SÍNDROME GUILLAIN-BARRÉ ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS – 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

Joana Domitila Ferraz Silva, Mayra Maria Oliveira de Lima, Lindenize Mota de Almeida, Raphaela Lima 

Cruz, Victor Costa Alves Medeiros Vieira. 

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é 

considerada rara e trata-se de uma doença autoimune, que afeta o sistema nervoso periférico, 

causando impacto inclusive no sistema estomatognático. Todavia, nos anos de 2013-2014 uma nova 

etiologia começou a chamar atenção da OMS, pois na Polinesia Francesa houve um surto de Zika 

Vírus, com 74 pessoas diagnosticadas com desordem neurológica, destes 42 casos diagnosticados 

com SGB. Aqui no Brasil houve o mesmo surto, por volta do mês de julho/2015, no qual os primeiros 

casos foram notificados na Bahia. Dessa vez, 76 pessoas diagnosticadas com desordem neurológica e 

42 diagnosticados com SGB. A ligação do Zika Vírus com a Síndrome de Guillain-Barré foi confirmada 

através de um estudo publicado por uma revista inglesa The Lancet (2016). Objetivo: Identificar os 

achados fonoaudiológicos na síndrome guillain-barré associada ao Zika Vírus. Método: Seleção e 

análise de publicações que possuíam o descritor “síndrome guillain-barré” como palavra-chave e que 

o relacionassem com o Zika Vírus. Consideraram-se apenas os trabalhos disponíveis gratuitamente 

on-line, em línguas portuguesa, inglesa e espanhola, publicados na plataforma Scielo, Pubmed, 

Medline e Lilacs, entre os anos 2015 e 2017. Resultados: A amostra contou com 40 publicações, entre 

os anos de 2015 a 2017. Destes, 26 (65%) eram estudos de caso, sendo 14 estudos documentais, 5 

estudos epidemiológicos, 4 estudos moleculares e 3 estudos genéticos. E os demais 14 (35%), foram 

revisão da literatura. De acordo com os achados, considerando uma amostra de 22 pacientes no total. 

Foi observado que 72,73% dos pacientes apresentavam paralisia facial, 27,27% mialgia, 18,18% 

apresentavam déficit sensório motor, 9,09% disartria, distúrbios da deglutição e dispneia e 4,54% 

paresia facial. Conclusão: Ante o exposto, fica evidenciado que os achados fonoaudiológicos mais 

prevalentes foram a paralisia facial e a mialgia.  

 

Descritores: Zika vírus, Fonoaudiologia, Surto. 
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ALEITAMENTO E PREMATURIDADE 

Lisiane Lieberknecht Siqueira, Caroline Nicolini, Letícia Copini, Laura Cristine Giacometti. 

Introdução:A Organização Mundial da Saúde (OMS) é imprescindível que até os 6 meses de idade o 

aleitamento materno exclusivo seja a única fonte de alimento. Porém, existem fatores que colocam 

em risco esta recomendação. A prematuridade é um deles, pois a demora em iniciar o aleitamento 

materno, tempo de internação hospitalar e possíveis sequelas desenvolvidas, podem interferir no 

aleitamento materno exclusivo. Objetivo: Caracterizar o aleitamento de crianças nascidas prematuras. 

Métodos: Foi aplicado um questionário no Ambulatório de Prematuros de um Hospital de referência, 

aos pais das crianças nascidas prematuras. Foram incluídos todos os sujeitos participantes do 

Ambulatório, sendo excluídos sujeitos com sequelas neurológicas ou síndromes. O questionário 

consta de perguntas referentes as intercorrências do período de internação hospitalar, ao 

aleitamento natural, artificial e hábitos de sucção após a alta hospitalar. Foram aplicados 41 

questionários, em recém-nascidos pré-termo, com idade gestacional ao nascimento de 24 a 35 

semanas, que compareceram no ambulatório no período de 1º de novembro de 2016 a 31 de Janeiro 

de 2017.Resultados: Após analisar os questionários pode-se observar que na alta hospitalar 22,5% (9) 

dos sujeitos estavam em aleitamento materno exclusivo, 60% (24) em aleitamento materno comple-

mentado com mamadeira e 17,5% (7) somente em mamadeira. Atualmente, quanto aos hábitos orais 

apresentados, 61% (25) faz uso de chupeta e 82,9% (34) permanecem usando a mamadeira. Além 

disso, foi possível constatar que apenas 17,5 % (7) dos indivíduos mantiveram o aleitamento materno 

até os 6 meses de idade gestacional corrigida ou mais. Destes, 57% (4) mantiveram aleitamento 

materno complementado e 43% (3) aleitamento materno exclusivo. Conclusão: Os achados deste 

trabalho concordam com a literatura, mostrando um baixo índice de aleitamento materno exclusivo, 

concorda ainda que quando o aleitamento materno exclusivo não ocorre os hábitos orais prevalecem. 

Assim, reforça-se a necessidade do incentivo ao aleitamento materno durante a gestação, na unidade 

neonatal e após a alta. 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

18 
 

Análisedainserção de objetos para sucçãonutritiva e não-nutritivanos dois primeiros anos de vida 

das crianças 

 

Jessica Rocha, Maria Fernanda Bagarollo, Vanessa Veis Ribeiro, Suzelaine Taize Stadler, Gilsane 

Raquel Czlusniak 

Introdução: Oaleitamento materno favorece o desenvolvimento do sistema estomatognático, 

propiciando respiração nasal e crescimento craniofacial harmônico. Culturalmente, é 

ofertadoaosbebês objetos,de caráter deletério,para sucção nutritiva e não nutritiva. A motivação 

para a inclusão desses hábitosé complexa e multifatorial, eadvémda mídia,de médicos pediatras,de 

crenças familiares e da legislaçãotrabalhistabrasileira que obriga as mães a voltarem ao trabalho 

quatroaseis meses após o nascimento da criança.A compreensão dos motivos da inserção desses 

objetos pode auxiliar na elaboração de ações de prevenção dos hábitos e de 

alteraçãomiofuncionaisorofaciais.Objetivo:analisara inserção precoce de objetos para sucçãonutritiva 

e não-nutritivanos dois primeiros anos de vida das crianças,a partir davisãodas mães.Métodos:trata-

se de um estudotransversalqualitativo (CEP No 064513/2014).Foi realizada uma entrevista aberta 

individualsobre a inserção deobjetos para sucçãonutritiva e não-nutritiva nos primeiros anos de 

vida.A amostra foi composta porquatro mães que estavam numa clínica-escola para realização da 

triagem auditiva neonatal.As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas 

qualitativamente.Resultados:todas as mães relataramque aindanãohaviamutilizado 

mamadeira,porém,referiramque pretendiamutilizá-lacomo forma de desmame,ao término doperíodo 

de licença-maternidade.Todas as crianças utilizavam chupeta, eas mães relataram usá-

lacomocalmante e/ounosmomentosde sonolência, a opinião dasmãesdivergiramquantoas 

consequênciasmiofuncionaisorofaciaisdessas práticas, sendo que as mães quejá 

haviamconcebidomais de um filhomostraramconhecer, a partir de alteraçõesmiofuncionaisorofaciais 

dosprimogênitos,os malefícios quetaisobjetosacarretam. Conclusão:conclui-se quea inserção precoce 

de objetos para sucçãona amostra estudadadecorreuprincipalmentedanecessidade das mães 

retornaremao mercado de trabalho,ea inserção desses hábitosnãofoiinfluenciada pelo conhecimento 

dos malefícios relacionados aelas. Observa-se a necessidade de realização de orientação às mães, 

ainda durante o período gestacional,acerca dos malefíciosrelacionados a utilização deobjetos para 

sucçãonos primeiros anos da criança, a fim de prevenirsua inserção,ea longo prazo, evitar alterações 

no sistema estomatognático das crianças. 
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ANÁLISE DE FALA EM INDIVÍDUOS COM FISSURA LABIOPALATINA COM INDICAÇÃO A CIRURGIA 

ORTOGNÁTICA 

Andréia Fernandes Graziani, Katia Flores Genaro. 

 

Introdução: A deficiência de crescimento da maxila é comum nos casos com fissura labiopalatina, 

condição que justifica a realização da cirurgia ortognática para correção da deformidade dentofacial 

(DDF). Tanto a fissura quanto a DDF podem ocasionar alterações no sistema estomatognático, o qual 

desenvolve adaptações para viabilizar as funções orofaciais, dentre essas a fala. Objetivo: Verificar a 

presença de alterações na fala em indivíduos com fissura labiopalatina reparada e DDF, comparando-

as antes e após a realização da cirurgia ortognática. Método: Amostra formada por 20 indivíduos, de 

ambos os gêneros (18 a 28 anos de idade, média=23,6), com fissura labiopalatina unilateral reparada 

e DDF, com vista à cirurgia ortognática. Utilizou-se um protocolo específico e validado para a 

avaliação de fala, aplicado nas fases pré e pós-cirúrgica, considerando alterações da fala, como: 

distúrbio compensatório (DC), distúrbio obrigatório (DO), adaptação funcional (AF), velocidade de fala 

alterada (V), movimento mandibular (MM) e labial (ML) alterado, incoordenação pneumofonoarticu-

latória (CP), imprecisão articulatória (PA), contenção de saliva (S), ininteligibilidade (I) e hiponasali-

dade (H). Os dados foram comparados entre as fases, utilizou-se estatística descritiva para as análises 

e o teste T para amostras pareadas na comparação entre as fases (p<0,05). Resultados: Na fase pré-

cirúrgica observou-se as alterações: I (85%), AF (85%), DO (75%), H (40%), DC (25%), ML (15%), PA 

(15%), MM (5%), S (5%). Após a cirurgia não foi observada diferença nas frequências das alterações 

entre as fases pela análise estatística. Uma análise individual das frequências no pós-cirúrgico mostra 

predomínio de alteração e menor ocorrência de adequação, respectivamente para as alterações: DC 

(20%/5%), DO (85%/10%), AF (65%/30%), MM (10%/0%), ML (10%/5%), PA (5%/15%), S (0%/5%), I 

(50%/35%) e H (40%/5%). Conclusão: Na amostra estudada, o reposicionamento das bases ósseas e 

correção da DDF nem sempre levou à adequação espontânea dos padrões funcionais adaptativos 

utilizados anteriormente à cirurgia, fato que justifica a inserção do fonoaudiólogo junto à equipe 

multidisciplinar, para a reabilitação integral desses casos, o que ainda não é a realidade brasileira. 

Descritores: Fenda labial. Fissura palatina. Sistema estomatognático. Avaliação.  
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ANÁLISE DO TEMPO DE DECANULAÇÃO E LIBERAÇÃO DE VIA ORAL EM PACIENTES QUE 

REALIZARAM PELVEGLOSSOMANDIBULECTOMIA 

Silmara de Abreu Melgaço, Laélia Cristina Caseiro Vicente, Ana Cristina Côrtes Gama. 

Introdução: O câncer de boca vem crescendo nos últimos anos entre os homens brasileiros e o 

Instituto Nacional do Câncer em 2016 estimou 15.490 novos caso no Brasil. Objetivo: Identificar 

características sociodemográficas e clínicas e verificar o tempo de decanulação e liberação de dieta 

via oral em pacientes com pelveglossomandibulectomia. Métodos: Estudo retrospectivo, observacio-

nal, com amostra não probabilística de pacientes que realizaram pelveglosso-mandibulectomia, de 

ambos os gêneros, maiores de 18 anos, atendidos nos setores de Câncer de Cabeça e Pescoço e Fono-

audiologia do Hospital Alberto Cavalcanti – FHEMIG, desde o ano de 2012. Estudo aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa da FHEMIG e da Universidade Federal de Minas Gerais - 

57666016.9.0000.5119 e 57666016.9.3001.5149, respectivamente. Foram excluídos os indivíduos 

com ressecções de cabeça e pescoço além das estruturas de boca, doenças neurológicas associadas, 

distúrbios de comunicação prévios ou alterações cognitivas. Foram obtidos dados referentes ao indiví-

duo (sexo, idade), tratamento operatório (tipo de reconstrução), condições clínicas no pós-operatório 

e os tempos de decanulação e liberação de via oral. As variáveis foram coletadas nos prontuários 

eletrônicos por meio da descrição da cirurgia, evoluções médicas e fonoaudiológicas. Resultados: Dos 

13 participantes, 84,6% eram do sexo masculino, idade entre 42 e 82 anos (média=57 anos), nenhum 

indivíduo realizou radioterapia antes da cirurgia, 100% o fechamento da área ressecada foi secun-

dário, sendo a língua mais utilizada para reconstrução do assoalho da boca (69,3%). A exérese do 

corpo da mandíbula foi mais frequente (46,2%) em relação aos demais segmentos de ressecção da 

mandíbula. Ausência de fístula e deiscência de sutura no pós-operatório em 76,9% e 84,6% dos 

pacientes, respectivamente. Todos estavam alerta, respondendo à comandos e apresentaram tosse 

eficaz, capaz de mobilizar e expectorar secreção pulmonar. A decanulação e a liberação da via oral 

ocorreu em 53,8% dos participantes. Os tempos de liberação de via oral variou entre 7 e 347 dias e de 

decanulação entre 4 e 115 dias. Conclusão: As características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes nesse estudo são semelhantes as apontadas na literatura. Apresentaram tempo médio 

de decanulação de 29 dias e de liberação de via oral de 86 dias.  

Descritores: Neoplasias Bucais; Neoplasias da Língua; Traqueostomia; Glossectomia; Deglutição; 

Transtornos de Deglutição; Fonoaudiologia. 
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ANÁLISE VIDEOFLUOROSCÓPICA DA FASE ORAL DE PACIENTES COM NEUROPATIA 

Guilherme Zanusso Vieira, Lisiane Lieberknecht Siqueira, Laura Cristine Giaometti. 

Introdução: O videodeglutograma, é um exame funcional da deglutição, importante para detectar 

problemas que estejam ocorrendo em alguma das fases da deglutição. As alterações podem ocorrer 

decorrentes de diversas patologias, uma delas é a neuropatia.Objetivo: Esse estudo visa quantificar as 

alterações encontradas na fase oral de pacientes com neuropatias, que realizaram a videofluroscopia 

no período de 2016 a 2017 em um hospital da região norte de Rio Grande do Sul. Métodos: Foram 

encontrados 107 laudos dos quais somente foram 31 puderam ser analisados por conter claramente a 

patologia de base dos pacientes. As idades variaram de 2 meses a 90 anos com diversas neuropatias: 

Síndrome de Kennedy, Esclerose Lateral Amiotrófica, Parkinson, Acidente Vascular Encefálico Hemor-

rágico e Isquêmico, Miastenia Gravis, Sequela de Encefalite, Paralisia Cerebral, Síndrome de West, 

Epilepsia, Espasticidade Neuromuscular, Ataxia Espinocerebelar, Hidrocefalia, Meningite, Traumatis-

mo Crânio Encefálico e Mieloma Múltiplo. Resultados: Os achados da fase oral foram: estase alimen-

tar em 67,7%; em 90,3% os movimentos de língua estavam lentificados e diminuídos; houve escape 

prematuro posterior em 58%, anterior e posterior em 25,8%, somente anterior em 9,7%; mobilidade 

velofaríngea diminuída em 25,8%. Na fase faríngea observou-se reação de deglutição atrasada em 

87%; elevação e anteriorização laríngea diminuída em 67,7%; estase alimentar em 87%; tempo de 

trânsito aumentado em 58,1%; múltiplas deglutições em 25,8%; penetração laríngea em 61,3%; 

aspiração traqueal em 41,9% e somente 16,2% teve ausência de penetração ou aspiração. Conclusão: 

Concluiu-se que pacientes com neuropatia apresentam uma grande prevalência alterações na fase 

oral da deglutição repercutindo na alteração da fase faríngea devido a falta de controle oral do 

alimento. É de extrema importância a atuação da motricidade orofacial junto a estes pacientes com 

disfagia, pois a melhora da na fase oral minimiza os riscos de aspiração, melhorando a saúde e a 

qualidade de vida destes pacientes. 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA:UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

Fabiane Miron Stefani, Vanessa Pereira Corr, Kerly Kessler Campos, Eduarda Besen, Suelen Bernardo 

Guckert, Luciane Mari Deschamps, Greicyhelen Santos da Cruz, Patricia Haas. 

Introdução: A obesidade é um distúrbio do estado nutricional, relacionado ao aumento do tecido 

adiposo, com acréscimo do peso corporal e tornou-se uma epidemia mundial com altos índices em 

crianças e adultos. Atualmente é considerada uma doença não transmissível e tem a cirurgia bariátri-

ca como um dos tratamentos. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo apresentar a atuação 

da equipe interdisciplinar no pós-operatório ambulatorial de cirurgia bariátrica. Metodologia: A busca 

por artigos científicos foi realizada nas bases de dados eletrônicos Medline (Pubmed), LILACS e SciELO 

desde o início de 2012 até janeiro de 2017. A primeira busca foi realizada na base de dados Pubmed 

conforme se segue: [(bariatrics and interdisciplinary health and follow-up care]). A busca nas bases 

subsequentes teve adequações quando necessário. Para complementar, foi realizada uma busca 

manual nas referências dos artigos incluídos para o desenvolvimento da Revisão Sistemática. Resulta-

dos: Foram identificados 12 artigos nas buscas, sendo que apenas oito artigos preencheram todos os 

critérios de inclusão propostos. Os estudos apresentam importância da equipe interdisciplinar desde 

o pré-operatório, pois é necessária uma avaliação abrangente do paciente antes da indicação para 

cirurgia. No entanto, vem crescendo a participação dos profissionais atuando em conjunto para maior 

benefício do paciente. Dessa forma incentivam e motivam o paciente à um tratamento adequado e 

eficiente. Conclusões: A prevalência da obesidade vem aumentando no país e no mundo com o passar 

dos anos e a cirurgia bariátrica é uma opção para quem não consegue atingir o objetivo do emagreci-

mento através de alimentação e exercício físico. A indicação e o pós-operatório da cirurgia teve ser 

acompanhado por uma equipe interdisciplinar que seja constituída por enfermeiro, médico, 

psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico para maior eficiência do tratamento.  
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 

Sara Loureiro de Souza Ferreira. 

Introdução: As residências multiprofissonais em saúde tem como objetivo a formação dos 

profissionais de saúde por meio do treinamento em serviço, baseada nos princípios e diretrizes do 

SUS e promovendo o trabalho em equipe. O câncer é a segunda principal causa de mortes no mundo, 

com expectativa de ultrapassar as doenças cardiovasculares nos próximos anos. A fonoaudiologia 

iniciou sua inserção na atuação com cânceres na reabilitação de indivíduos com câncer de cabeça e 

pescoço, principalmente após cirurgias multiladoras, como a de laringectomia total. Atualmente é um 

campo em franca expansão, com complexidade elevada para a atuação, pois o tratamento do câncer 

de cabeça e pescoço pode causar diversas alterações no sistema estomatognático, principalmente em 

funções necessárias à sobrevivência, como a deglutição. Nesse contexto, é imprescindível a formação 

de profissionais especializados no atendimento a pacientes oncológicos. Objetivo: relatar a atuação 

fonoaudiológica em um hospital referência no atendimento de pacientes oncológicos no estado de 

Pernambuco.Métodos: esse estudo foi realizado a partir da vivência de uma fonoaudióloga inserida 

na equipe de residência multiprofissional em oncologia de março de 2016 a março de 2017. Na rotina 

de trabalho eram realizadas visitas diárias aos indivíduos internados, por motivos cirúrgicos ou 

clínicos (quimioterapia, radioterapia e suas complicações), e incluiu também a experiência durante 

atendimentos de reabilitação fonoaudiológica realizados no Ambulatório de Fonoaudiologia, no 

Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.Resultados: a atuação fonoaudiológica em indivíduos 

internados consistiu-se da avaliação e diagnóstico dos distúrbios da deglutição e intervenção direta 

por meio da determinação da consistência, volume e manobras para deglutição segura e eficaz ou 

solicitação de via de alimentação alternativa em casos em que a via oral era contraindicada. Os casos 

eram discutidos pela equipe multiprofissonal composta por psicólogo, assitente social, nutricionista, 

fisioterapeuta e enfermeira. Os atendimentos ambulatoriais absorviam a demanda do hospital para 

os distúrbios do sistema estomatognático, majoritariamento composta por atendimentos pré ou pós-

cirúrgicos em cabeça e pescoço e sequelas da radioterapia.Conclusão: a presença do fonoaudiólogo 

em equipe multiprofissional de hospitais oncológicos é imprescindível para orientação, diagnóstico, 

reabilitação e acompanhamento de indivíduos submetidos ao tratamento do câncer. 

Descritores: Oncologia, Neoplasias de Cabeça e Pescoço, Fonoaudiologia, Transtornos de Deglutição, 

Reabilitação. 
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AVALIAÇÃO E SEGUIMENTO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ TERMO EM UTI NEONATAL POSSIBILITANDO 

O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

Claudia Xavier, Patricia Monteiro, Roseane Rebelo Rilva Reira, Tersa Uras. 

Introdução: A presença de sinais sugestivos de falta de coordenação da respiração com a deglutição e 

sucção (SSFC) são fatores complexos, observados na população de recém-nascidos pré termo (RNPT) 

e que podem comprometer sua alimentação, ganho de peso e desenvolvimento.Objetivos: Descrever 

o seguimento fonoaudiológico com RNPT em Unidade de terapia intensiva (UTIN) de um hospital 

privado de São Paulo, discutindo a real possibilidade de aleitamento materno exclusivo (AME).Méto-

dos: Estudo retrospectivo longitudinal de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 dos RNPT avaliados e 

atendidos pela equipe de fonoaudiologia em UTIN.Resultados: Fizeram parte do estudo, 344 RNPT. Os 

RNPT passaram por avaliação fonoaudiológica diária e os aspectos observados foram discutidos com 

equipe multiprofissional. A média da idade gestacional ao nascimento dos RNPT avaliados foi de 33 

2/7. Utilizou-se um protocolo de avaliação motora oral (MO) e outro específico para os RNPT que 

apresentaram sinais sugestivos de falta de coordenação sucção/deglutição/respiração (SSFC). 

Observou-se as condições de mama, produção de leite e disponibilidade materna para aleitamento. 

As alterações de MO ocorridas com maior frequência foram: ausência de reflexo de busca, ritmo de 

sucção alterado, travamentos e tremores de mandíbula, retração de língua, pouca força de sucção, 

canolamento de língua pouco efetivo. Dentre os RNPT avaliados, 34,6% apresentaram SSFC e 

necessitaram de trabalho terapêutico(14,2 dias em média). Após o trabalho terapêutico, observou-se 

na alta 76,7% em AME, 15,9% em AM e mamadeira, 6,1% em via oral por mamadeira e 1,5% com 

gastrostomia. A frequência de alterações de MO e de SSFC aumentou com a diminuição da IG ao 

nascimento dos RNPTs.  

Conclusão: Considerando o número elevado de RNPT que apresentou alterações de padrão de MO e 

SSFC, sugere-se atenção para esses sinais na avaliação fonoaudiológica, assim como a utilização de 

procedimentos e técnicas especificas, discussão com a equipe de saúde e participação da família. 

Acredita-se que o trabalho terapêutico aumenta a chance do RNPT conseguir o AME que é funda-

mental para sua melhor evolução.  

Descritores: aleitamento materno; recém-nascido; desenvolvimento infantil. 
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AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM PACIENTES IDOSOS INTERNADOS 

Lisiane Lieberknecht Siqueira, Laura Cristine Giacometti, Larissa Andréia Blau, Gabriela Decol 

Mendonça, Ana Clara de Oliveira Varela, Émille Dalbem Paim. 

Introdução: Sabe-se que o índice de população idosa vem aumentando, por sua vez, crescem também 

as alterações decorrentes do envelhecimento que são significativas para o sistema estomatognático, 

tanto em relação a forma quanto as funções, principalmente a mastigação e deglutição. Este sistema 

quando prejudicado pode causar risco a qualidade de vida e aos aspectos nutricionais do paciente. 

Objetivo: Com este estudo objetiva-se, verificar o risco de disfagia em idosos internados em Hospital 

de referência.Métodos: O estudo foi realizado através da coleta de dados em Hospital de referência 

no período de novembro a dezembro de 2013. Para a pesquisa foi aplicado o Protocolo de avaliação 

clínica no leito (Carrara, 2010) e um protocolo de avaliação conhecido como Instrumento para identi-

ficação do risco para disfagia (EAT-10). O protocolo foi aplicado em idosos que estavam internados e 

sendo atendidos pela equipe interdisciplinar, foram excluídos os sujeitos com problemas neurológicos 

devido ao alto índice de disfagia já comprovado nestes casos. A amostra constou de 71 pacientes com 

idades entre 60 até 95 anos.Resultados: A análise dos dados contatou que 4,34%(3) apresentaram 

risco para disfagia. Quanto à dificuldade com determinadas consistências, 23,18% (16) referiram o 

sólido, 2,89% (2) o líquido (com tosse), 1,44%(1) pastoso grosso. Em relação a facilidade dos alimen-

tos, 17,39%(12) relatam o pastoso grosso e 1,44% (1) referiram as consistências líquidas e sólidas. 

Observou-se também que 17,38% (12) relatam a ausência e/ou mal adaptação da prótese dentária, 

1,44% (1) referem tosse ou inapetência. Conclusão: Concluiu-se que os idosos do estudo sem proble-

mas neurológicos apresentam baixo risco de disfagia, no entanto começam a apresentar alterações 

de fase oral relacionadas a problemas dentários e outros problemas. É de extrema importância o 

acompanhamento interdisciplinar preventivo aos idosos a fim de evitar problemas nutricionais e 

tratar precocemente as alterações oromiofuncionais que podem ocorrer nesta faixa etária. 
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AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL EM CRIANÇAS DE TRÊS A CINCO ANOS: INFLUÊNCIA DOS 

HÁBITOS ORAIS 

Erissandra Gomes, Raquel Andressa Barraza, Mônica Carminatti, Aline Carneiro, Bárbara de Lavra-

Pinto Aleixo. 

Introdução: Os hábitos orais podem trazer como consequências alterações oclusais e acometer o 

equilíbrio neuromuscular orofacial e o crescimento craniofacial, dependendo da tríade clássica que 

considera o tempo, a intensidade e a frequência. Objetivo: Verificar a associação entre a presença dos 

hábitos orais e condição das estruturas e funções do sistema estomatognático de crianças de três a 

cinco anos. Métodos: Estudo transversal, realizado com 73 crianças da clínica escola odontológica, por 

meio da aplicação de protocolo Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) e do questio-

nário com os pais e/ou responsáveis sobre os hábitos orais. Para a análise entre as variáveis, o nível 

de significância utilizado foi de 5%. Resultados: A soma total do protocolo AMIOFE foi de 91,6+5,4 

pontos (IC95%= 90,3 – 92,9), com o mínimo de 75 e máximo de 100 pontos. Foi observada associação 

estatisticamente significativa entre: uso da mamadeira (p=0,014) e chupeta (p<0,001) com os aspec-

tos e posturas dos órgãos fonoarticulatórios; uso da chupeta e as funções de respiração (p=0,04) e 

deglutição (p=0,006); respiração oronasal e aspectos e posturas dos órgãos fonoarticulatórios 

(p<0,001) e função de deglutição (p=0,002). Também, ter recebido aleitamento materno por mais 

tempo influenciou positivamente o aspecto e postura dos órgãos fonoarticulatórios (p=0,001) e a 

função de respiração (p=0,005). Conclusão: Os hábitos orais estiveram relacionados a alterações nas 

estruturas do sistema estomatognático e nas suas funções. 

 

Descritores: Fonoaudiologia, Hábitos, Criança, Pré-Escolar, Sistema Estomatognático. 
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BANDAGEM ELÁSTICA NA DISFUNÇÃO ORAL DO LACTENTE EM ALEITAMENTO MATERNO - ESTUDO 

DE CASO 

Andréa Pereira da Silva, Cristiane Móvio Pereira, Cristiane Faccio Gomes . 

Introdução: A bandagem elástica, aplicada segundo o método Therapy Taping, tem sido utilizada 

como recurso auxiliar na intervenção fonoaudiológica nas diversas fases da vida e em várias patolo-

gias. Esse recurso terapêutico, ao estimular os receptores somatossensoriais presentes no tegumento 

pode, dependendo da técnica e do modo da aplicação, favorecer estímulo excitatório ou inibitório ao 

músculo para qual ela foi empregada. Assim, pode ser um coadjuvante na terapia fonoaudiológica 

com lactentes em aleitamento materno, especialmente em casos de disfunção oral. Geralmente há 

relatos de incômodo, dor e até mesmo presença de fissuras mamilares na mãe cujo lactente apresen-

ta disfunção, o que pode levar a complicações como bloqueio de ductos, mastites e abscessos e até 

ao desmame. Objetivo:verificar o efeito do uso da bandagem elástica como auxiliar na terapia 

fonoaudiológica de um lactente.Método: paciente do gênero masculino, com 10 dias de vida e 38 

semanas de idade gestacional, peso de nascimento de 3150g, sem intercorrências clínicas, nascido de 

cesariana, com queixa de dificuldade na amamentação, com queixa de dor e fissura mamilar por parte 

da mãe. Após a avaliação fonoaudiológica foi detectada disfunção oral caracterizada por redução da 

amplitude de abertura da cavidade oral para a alimentação. Assim, a mãe foi orientada quanto a 

importância da pega e posição corretas e, em seguida, foi aplicada a bandagem elástica para o 

músculo masseter. Além disso, foram realizadas manobras e massagens de relaxamento muscular e 

apoio prático nas mamadas. A bandagem foi utilizada por 7 dias, com informações à mãe sobre sua 

ação, cuidados e formas de retirada, bem como as massagens e manobras a serem realizadas. 

Resultados: Após 5 dias de intervenção fonoaudiológica associada ao uso da bandagem elástica, foi 

observado que o lactente já realizava ampla abertura de cavidade oral para permitir a pega correta da 

mama. A mãe não relatou mais dor e as fissuras mamilares cicatrizaram, fato que comprovou a 

correção da pega e manutenção da abertura da cavidade oral. Conclusão: o uso da bandagem elás-

tica, juntamente com o manejo clínico da lactação e a intervenção fonoaudiológica, proporcionaram a 

prática do aleitamento materno sem dor ou fissuras mamilares. 
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BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DA MOTRICIDADE OROFACIAL DE PACIENTE COM ECNP - 

RELATO DE CASO 

Andrea Pereira da Silva, Daniela Maximo. 

Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) é uma desordem decorrente de uma 

lesão ou mau desenvolvimento que afeta o sistema nervoso central, podendo ocorrer antes, durante 

ou após o nascimento. Tem como características a alteração do tônus postural e do movimento. A 

intervenção fonoaudiológica a esses pacientes é necessária, pois frequentemente encontramos 

alterações posturais do sistema sensório motor oral que comprometem as funções neurovegetativas 

e pode ocorrer também alterações de voz, fala e linguagem.Embora o fonoaudiólogo disponha de 

recursos para tratar tal população, o comprometimento cognitivo e a incapacidade do controle motor 

oral impedem, por muitas vezes, a efetividade dos exercícios ativos e manobras.Objetivo: Verificar o 

efeito da aplicação da bandagem elástica no tratamento da motricidade orofacial de uma paciente 

com ECNP.Método: Paciente do gênero feminino, 39 anos, institucionalizada, diagnosticada com 

ECNP, deficiência intelectual moderada e queixas alimentares. Na avaliação miofuncional orofacial, 

verificou-se respiração oral, alteração significativa da postura, tônus e função dos órgãos 

fonoarticulatórios. Devido tais alterações e a dificuldade da paciente em realizar exercícios em 

decorrência aos aspectos cognitivos e motores, a conduta fonoaudiológica elegida foi a terapia 

miofuncional orofacial associada ao uso da bandagem elástica, segundo aplicação preconizada pelo 

método Therapy Taping, cujo conceito de utilização da bandagem está embasado na estimulação 

tegumentar, que proporciona estímulos constantes e duradouros em vias aferentes do córtex senso-

rial primário, permitindo melhor integração do sistema somatosensorial, facilitando uma melhor res-

posta motora. A aplicação se deu nos músculos masseteres, bucinadores, orbicular dos lábios e digás-

trico posterior, foi realizada por 6 meses consecutivos, sendo os atendimentos realizados semanal-

mente. Após este período a paciente foi reavaliada. Resultado: Houve melhora significativa na muscu-

latura orofacial com impacto nas funções orais e respiratórias, verificadas pela avaliação e análise do 

protocolo de fotos antes e depois da intervenção.Conclusão: o uso da bandagem elástica, associada 

ao processo de fonoterapia, contribuiu para melhora significativa da musculatura orofacial e conse-

quentemente do padrão respiratório. 
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BANDAGEM MIOFUNCIONAL COMO ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM TORCICOLO CONGÊNITO  

Vanessa Pimenta Rocha, Andrea Pereira da Silva. 

 

Relato de um Caso 

Tema: Torcicolo Congênito (TC) consiste em uma alteração músculo-esquelética que acomete 

principalmente neonatos e lactentes, sendo o esternocleidomastoideo o principal músculo envolvido. 

Os pacientes portadores de TC apresentam uma inclinação da cabeça ipsilateral ao músculo contraído 

e rotação cervical para o lado contralateral. A intervenção fonoaudiológica a esses pacientes é 

necessária, pois frequentemente há alterações posturais do sistema sensório motor global e oral que 

comprometem as funções neurovegetativas e a interação do paciente com o meio.Objetivo: Verificar 

o efeito da bandagem elástica no tratamento de Torcicolo Congênito.Método: Paciente do gênero 

masculino, 1 ano e 5 meses, apresentando os seguintes diagnósticos prévios: RNPTE (28sem4dias), 

BPE (990g), Displasia Broncopulmonar severa, Epilepsia, Cardiopatia Congênita, TC e Erro Inato do 

Metabolismo (sob investigação). Com 4 meses de vida passou em avaliação pela equipe multidisci-

plinar do Grupo de Estimulação Precoce, sendo observado atraso no desenvolvimento neuropsico-

motor com impacto na interação com o meio e com as pessoas. Assim, foi iniciado acompanhamento 

individual interdisciplinar com FONO e FISIO. O tratamento fonoaudiológico consistiu em terapia 

tradicional para MO e estimulação de linguagem, associado à aplicação do método Therapy Taping, 

cujo conceito de utilização da bandagem está embasado na estimulação tegumentar, que proporciona 

estímulos constantes e duradouros em vias aferentes do córtex sensorial primário, permitindo melhor 

integração do sistema somatosensorial. A aplicação de bandagem elástica foi realizada para o múscu-

lo trapézio como estímulo inibitório, uma vez por semana, sendo observado melhora significativa no 

primeiro mês.Resultados: Observou-se melhora significativa quanto à postura de cabeça e controle 

cervical, permitindo melhora da interação do paciente com o meio. Paciente ainda em acompanha-

mento fonoaudiológico, apresentando melhora da postura de cabeça com a permanência da banda-

gem terapêutica. Atualmente emite balbucio e brinca com objetos simples.Conclusão: A bandagem 

elástica terapêutica como estímulo inibitório foi eficaz para melhor postura de cabeça e consequen-

temente colaborando na evolução do DNPM global. 
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BIOSSEGURANÇA EM FONOAUDIOLOGIA E ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Giorvan Ânderson dos Santos Alves, Camila Cristina Duarte Costa , Ednan Martins Nunes, Emanuelle 

Lucio Bezerra , Laryssa Hana de Souza Cabral , Livia Pereira de Medeiros , Rayanne Barbosa de Melo, 

Renata Livia Cesar Coelho de Albuquerque , Vanessa Evellin Fernandes Isidro Gomes. 

Introdução: Biossegurança é uma série de medidas necessárias para reduzir os riscos encontrados na 

rotina diária. São ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às 

atividades de prestação de serviços, visando a saúde do homem e a qualidade dos trabalhos. Estando 

o fonoaudiólogo e o odontólogo em contato com a cavidade oral e fluidos corporais, estes profis-

sionais devem estar mais atentos às normas, visando o controle de infecções. Objetivo: Comparar a 

produção científica na área da Fonoaudiologia e da Odontologia em relação à biossegurança. 

Metodologia: O levantamento dos artigos foi realizado nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs, 

utilizando-se como estratégia de busca as combinações: “biossegurança AND fonoaudiologia” e 

“biossegurança AND odontologia”. Para a seleção dos artigos, foram descartadas as publicações em 

duplicidade por meio da leitura dos títulos das mesmas. Foram incluídos estudos que abordassem a 

temática de biossegurança na Odontologia ou na Fonoaudiologia, seguindo os critérios de serem 

artigos nacionais publicados nos últimos dez anos (2007-2017). Resultados: Através da estratégia de 

busca com o uso da combinação “Biossegurança AND Fonoaudiologia”, 6 artigos foram encontrados 

na seleção inicial, foram excluídos 3 artigos, por não obedecerem aos critérios de seleção. Assim, 

foram identificados 3 estudos pertinentes à proposta deste estudo. Na busca com uso da combinação 

“Biossegurança AND odontologia” foram encontrados 77 artigos, destes 37 foram excluídos por 

duplicidade ou por não abordarem a temática, restando um total de 40 artigos. Pode-se observar o 

maior número de produções científicas em biossegurança na área de Odontologia, o que pode ser 

justificado pelo fato do cirurgião dentista realizar procedimentos mais invasivos que propiciem o 

contato com sangue. O menor número de produção científica em Fonoaudiologia e biossegurança 

sugere que a temática vem sendo pouco explorada na área o que é preocupante uma vez que a 

transmissão de infecções pode ocorrer também pela inspiração do ar ou do contato com outras 

secreções, de modo que ambos os profissionais devem investigar e adotar medidas de proteção para 

redução do risco ocupacional. Conclusão: Há uma maior produção científica sobre biossegurança em 

Odontologia em comparação com a produção científica em Fonoaudiologia. 
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CARACTERIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES COM 

NEUROTOXOPLASMOSE ASSOCIADO À SIDA  

Alesson Marcos Lima Santos, Allexya Amanda Vieira da Silva, Ewerton Alves dos Santos, Lourdianny 

Melo Barros, Ruan Valdevino Costa, Ana Paula Cajaseiras de Carvalho 

 

INTRODUÇÃO: A neurotoxoplasmose é uma doença infecciosa que ocorre com mais freqüência em 

indivíduos imunodeprimidos, sendo as lesões centrais mais freqüentes em pacientes com SIDA. A 

depender dos prejuízos neurológicos, agudos ou crônicos, os pacientes portadores da neurotoxoplas-

mose podem apresentar alterações nas funções de deglutição, fala e linguagem, impactando na sua 

funcionalidade e no seu estado geral. OBJETIVO: descrever a funcionalidade de deglutição de pacien-

tes com Neurotoxoplasmose associado à SIDA internados. MÉTODOS: estudo retrospectivo realizado 

com pacientes com Neurotoxoplasmose Central associado à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), internados em um Hospital Escola referência para doenças infectocontagiosas no Estado de 

Alagoas, adotando-se como critérios de inclusão: sujeitos internados em enfermarias e UTI adultas 

entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015; de ambos os sexos; maiores de 18 anos de idade; que 

geraram notificação de SIDA e que apresentavam diagnóstico médico de Neurotoxoplasmose Central. 

Foram excluídos os pacientes com outras doenças neurológicas; com máformação craniofacial ou do 

trato digestório e aqueles cujos prontuários encontravam-se incompletos. RESULTADOS: participaram 

do estudo 106 pacientes com diagnóstico de SIDA e Neurotoxoplasmose associada, sendo 56 (52,83%) 

do gênero masculino e 50 (47,16%) do feminino. Observou-se alta ocorrência de uso de via alternativa 

de alimentação (45,28%), tendo o rebaixamento do nível de consciência sido a justificativa mais 

adotada (24,52%) para a indicação da via alternativa de alimentação. Dentre os pacientes estudados, 

53 (50%) foram encaminhados para avaliação fonoaudiológica, tendo 34 (64,15%) apresentado altera-

ção no reflexo de deglutição e 49 (92,45%) manifestado alterações funcionais dos órgãos fonoarticu-

latórios. CONCLUSÃO: Os sinais e sintomas disfágicosobervados na população estudada, assim como 

as manifestações disfágicas levantados na avaliação fonoaudiológica, retratam o impacto da Neuroto-

xoplasmose na funcionalidade da deglutição, sobretudo quando considerada a situação de saúde do 

paciente com indicação de internação hospitalar.  

Descritores: Transtornos de deglutição; Toxoplasmose Cerebral; SIDA 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DA LINGUINHA EM UMA MATERNIDADE ESCOLA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Mônyka Ferreira Borges, Alessandra Pinheiro da Silva, Luiza Aline Costa Monteiro, Maria Gabrielly 

Amaral Gomes. 

 

Introdução: Em junho de 2014, foi sancionada a Lei n° 13.002, tornando obrigatória, em todos os 

hospitais e maternidades da rede pública e privada do Brasil, a realização do teste da linguinha em 

todos os recém-nascidos vivos em suas dependências. O teste da linguinha é um exame padronizado 

que tem como objetivo identificar alteração no frênulo lingual que limite os movimentos da língua do 

recém-nascido. Além da identificação, o teste possibilita o tratamento precoce da alteração, evitando 

o comprometimento das funções exercidas pela língua, tais como: sugar, mastigar, engolir e falar. 

Objetivo: Caracterizar o resultado do teste da linguinha. Método: Trata-se de um estudo do tipo 

descritivo e de corte transversal, desenvolvido por meio da análise de um banco de dados em planilha 

eletrônica com o armazenamento dos resultados do teste da linguinha, realizado no período de 

janeiro à dezembro de 2016, na Maternidade Escola Januário Cicco. A amostra constituiu em um total 

de 3.138 neonatos que realizaram o teste da linguinha. A análise dos dados foi realizada de forma 

descritiva por meio das frequências absolutas e percentuais. Resultados: Com a análise dos resultados 

pode-se evidenciar que do total de neonatos que realizaram o teste, 2.980 (94,96%) apresentaram 

resultado de não interferência do frênulo lingual na mobilidade da língua. Foram submetidos ao 

reteste da linguinha, 66 neonatos (2,10%) e 92 (2,93%) foram encaminhados para cirurgia do frênulo 

lingual. Conclusão: Diante dos resultados, podemos observar a importância da realização do teste da 

linguinha para avaliação do frênulo lingual em neonatos, visto que, apesar da maior porcentagem dos 

resultados analisados não evidenciar alteração do frênulo, um percentual considerável foi observado 

para a realização de reteste e encaminhamento cirúrgico. Desta forma, a adesão do teste da linguinha 

em maternidades e hospitais possibilita a identificação e intervenção precoce de neonatos com 

anquiloglossia, promovendo o estabelecimento adequado das funções orais.  

Descritores: Freio Lingual; Fonoaudiologia: Protocolo . 

 

 

           



 
 
 
 
 
 

33 
 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES NA 

SEMANA DO SONO 

Bianca Meirelles Burini, Deborah Pavão Roveta, Raí dos Santos Santiago, Janaína de Alencar Aunes, 

Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves. 

 

Introdução: A síndrome da apneia e Hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) é caracterizada por pausas 

respiratórias durante o sono, devido a múltiplos colapsos e/ou estreitamento da via aérea superior 

(VAS). A contribuição da Fonoaudiologia fundamenta-se no fato de que pacientes roncadores e 

apneicos apresentam uma redução significativa do tônus muscular e aumento da resistência das VAS 

durante o sono. Portanto, a terapia fonoaudiológica visa à adequação da postura, sensibilidade e 

propriocepção, do tônus e mobilidade da musculatura orofacial e faríngea. Objetivo: Durante a 

Semana do Sono, foram realizadas ações de promoção e prevenção, afim de, orientar a população 

que frequenta os ambulatórios do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM) sobre as 

consequências da privação do sono para a saúde. Métodos: Nos dias quinze e dezessete de março 

foram realizadas atividades de ensino e assistência da Fonoaudiologia às equipes de atenção primária 

pela unidade de telessaúde, com a finalidade de prestação de serviços, aumento nas atividades de 

prevenção e promoção da saúde, e também, distribuição pelos alunos do curso, de cartilhas 

elaboradas pela Associação Brasileira do Sono para os usuários do HUCAM, respectivamente. Para os 

discentes de vários períodos do Curso de Fonoaudiologia, foi realizado uma visita técnica ao 

laboratório do sono, com atuação de diferentes profissionais da área da saúde no indivíduo com 

distúrbio do sono. Resultados: A campanha abrangeu grande número de pessoas de diferentes áreas 

da saúde e a população usuária dos serviços do HUCAM, com foco nas ações preventivas e educativas 

obtendo grande adesão na participação docente, discente e da população, proporcionando maior 

conhecimento a todos. Conclusão: Através da campanha foi oportunizado aos envolvidos maior 

conhecimento sobre saúde e os cuidados necessários que se deve ter com o sono, e, principalmente, 

a divulgação do trabalho fonoaudiológico nesses casos, despertando interesse de outros discentes do 

curso a participar nessa atuação.  

 

Descritores: Fonoaudiologia, apneia do sono, campanhas de saúde. 
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CORRELAÇÃO ENTRE TEMPO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PROLONGADA E ASPIRAÇÃO SALIVAR 

Vitória Régia Tolentino Brandão, Kátia Nemr , Maria Tereza da Costa Oliveira. 

 

Introdução: A ventilação mecânica (VM) é utilizada para manter a vida dos pacientes com 

insuficiência respiratória internados em Centro de Terapia Intensiva (CTI). Para utilização da VM, é 

necessária a intubação orotraqueal ou traqueostomia. Consideram-se benefícios advindos da 

traqueostomia: redução da necessidade de sedação e da resistência das vias aéreas favorecendo o 

desmame do ventilador, benefício psicológico em decorrência da possibilidade de falar e alimentar-se 

por via oral e facilitação para mobilizar o paciente. Por outro lado, trazem injúrias na proteção das 

vias aéreas inferiores, incoordenação entre respiração e deglutição, redução da elevação laríngea, 

redução do reflexo de tosse, e da pressão subglótica.Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a 

associação entre tempo de uso da ventilação mecânica e o resultado do primeiro teste de deglutição 

salivar após 24 horas sem o uso do ventilador. Métodos: Foram incluídos 33 pacientes 

traqueostomizados que utilizaram VM por, no mínimo, 48 horas e: 24 horas fora da VM com 

estabilidade do quadro clínico e alerta; posição sentado e balonete desinsuflado.A cavidade oral foi 

corada com corante azul e observada saída do material corado pela TQT após 24 horas. Na presença 

de material corado, o teste foi considerado positivo. Foi avaliada a associação entre tempo de uso da 

VM e resultado do teste de deglutição salivar para averiguar existência dessa relação.O Comitê de 

Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte analisou e APROVOU o protocolo 

da registrado sob número 063/2010. Resultados: Dos 33 pacientes, 9 apresentaram o teste negativo, 

dois com 21 ou mais dias de ventilação. Observou-se diferença significante entre os dois grupos por 

meio do teste exato de Fisher.Conclusão: O estudo concluiu que existe correlação entre o tempo de 

uso da VM e o resultado do primeiro teste de deglutição salivar em traqueostomizados. A chance de 

um teste ser positivo em um paciente que permaneceu 21 dias ou mais em ventilação mecânica 

invasiva é 8,5 vezes em relação ao paciente que ficou até 20 dias. 
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DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE MEDIDAS OBJETIVAS DA SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA 

DE RECÉM-NASCIDOS  

Bárbara Generoso Santos de Matos Sales, Camila Alexandra Vilaça Ramos, Andréa Rodrigues Motta. 

Artigo original 

Número de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa: 32078014.0.0000.5149. 

Introdução: a sucção é um reflexo motor inato do ser humano, primordial para a alimentação e para o 

desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático. A avaliação da sucção não-nutritiva 

mostra-se fundamental, uma vez que esta é preditiva à sucção nutritiva. Objetivo: Propor uma 

metodologia de análise dos dados gerados por um instrumento de medição da pressão de sucção 

não-nutritiva do recém-nascido. Métodos: foi conduzido um estudoobservacional analítico, com 

delineamento transversal considerando os dados coletados em três medidas realizadas em 25 recém-

nascidos à termo captados por um equipamento constituído de ponta probatória, conectores e sensor 

de vácuo e armazenados em um sistema digital. Os resultados foram obtidos pela análise e 

comparação das variáveis número de grupos de sucção, número de sucções completas, pressão de 

sucção e sucções isoladas ao nível de 5%. Resultados:a comparação entre os três momentos de coleta 

indicou que a primeira apresentou maior instabilidade, sempre apontando diferença significante, 

exceto no número de sucções isoladas. Em relação ao número de grupos de sucção e ao número de 

sucções completas as medidas da coleta 1 mostraram-se menores que as da coleta 2. E em relação à 

pressão, a medida da coleta 1 apresentou-se maior em relação a coleta 2 e 3. Na análise individual do 

desempenho, comparando-se apenas as coletas do próprio recém-nascido, observou-se que entre os 

25 neonatos, quatro (16%) apresentaram pressão negativa maior na primeira coleta, 14 (56%) na 

segunda e sete (28%) na terceira respectivamente.Conclusão:As variáveis número de grupos de 

sucção, número de sucções completas, pressão das sucções completas e número de sucções isoladas, 

mostram-se relevantes para a avaliação da sucção não nutritiva. Os dados apontam a necessidade de 

realização de apenas duas coletas, visto que a primeira mostra-se instável, servindo portanto como 

treinamento, e, as subsequentes, apresentam pouca diferença entre si, não sendo, portanto, 

necessário submeter o recém-nascido à terceira coleta. 

Descritores: Sucção, Comportamento de sucção, Recém-nascido, Comportamento alimentar, 

Equipamentos de medição. 
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL: REVISÃO INTEGRATIVA 

Vinícius Costa da Silva, Victor Costa Alves Medeiros Vieira, Veruschka Ramalho Araruna, Andréa Carla 

Brandão da Costa Santos. 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) compreende um aglomerado de desordens de 

etiologia multifatorial que envolve os músculos da mastigação a articulação temporomandibular e 

estruturas mastigatórias, caracterizam-se por dor, ruídos articulares, desvios e limitações nos movi-

mentos da mandíbula. Dentre as etiologias, a traumática está relacionada à intubação orotraqueal, 

devido às manobras realizadas para facilitar a abertura máxima da boca para a passagem do tubo. 

Objetivo: Este trabalho teve por objetivo reunir estudos que avaliem o efeito da intubação orotraquel 

na DTM. Métodos: Foram selecionados artigos caracterizados como ensaio clínico, caso-controle, 

coorte e transversal, procurados na base eletrônica BIREME entre 2007 a 2016, indexados em bases 

de dados SCIELO; LILACS; MEDLINE e PUBMED, através dos descritores DeCS/MeSH, intubação 

orotraqueal (orotracheal intubation), disfunção tempromadibular (temporomandibular disorders), 

dor orofacial (orofacial pain). Resultados: Dos artigos encontrados, foram incluídos cinco, sendo dois 

longitudinais, dois transversais e uma dissertação de mestrado. Os resultados mostraram que a 

intubação promoveu alteração ao nível da articulação temporomandibular avaliada pelo grau de 

amplitude de abertura bucal, presença de creptos e trigger points, além da dor, porém os resultados 

não apresentaram significância estatística. Foram encontrados, ainda, estudos com amostras peque-

nas, sexos e idades distintas, além de desenhos de estudos não adequados para responder a 

questão.Conclusão: Assim, sugere-se a adoção de pesquisas longitudinais com amostras 

representativas que possam verificar a influência da intubação nas DTM. 

Descritores: Intubação, Transtornos da articulação temporomandibular e Dor facial. 
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DISTÚRBIOS ALIMENTARES E PREMATURIDADE 

Lisiane Lieberknecht Siqueira, Caroline Nicolini, Letícia Copini, Laura Cristine Giacometti. 

 

Introdução: As dificuldades alimentares na infância são muito comuns, sendo uma das principais 

queixas nos consultórios de pediatras e especialistas, como fonoaudiólogos. Estudos apontam que a 

prematuridade e o baixo peso são fatores predisponentes para os distúrbios alimentares. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi verificar a relação entre a prematuridade e distúrbios alimentares. 

Métodos: Foi aplicado um questionário no Ambulatório de Prematuros de um Hospital de referência, 

aos pais das crianças nascidas prematuras. Foram incluídos todos os sujeitos participantes do Ambula-

tório, sendo excluídos sujeitos com sequelas neurológicas ou síndromes. O questionário consta de 

perguntas referentes as intercorrências do período de internação hospitalar, idade em que iniciou a 

alimentação, reação das crianças na introdução alimentar e comportamento atual de alimentação. 

Foram aplicados 41 questionários, em recém-nascidos pré-termo, com idade gestacional ao nasci-

mento de 24 a 35 semanas, que compareceram no ambulatório no período de 1º de novembro de 

2016 a 31 de Janeiro de 2017. Os dados foram analisados referentes ao peso, idade e dificuldades 

apresentadas. Resultados: Após a análise dos dados, observou-se que a maioria das crianças 78%(32) 

estavam com o peso normal para a idade. 61%(25) não apresentou nenhuma dificuldade alimentar, 

24%(10) das crianças apresentaram náuseas durante a alimentação, 12%(5) apresentaram todas as 

reações pesquisadas (náusea, briga, recusa e careta) e outras 3%(1) apresentaram recusa, briga e 

careta. Conclusão: Concordando com a literatura consultada apesar de poucos sujeitos, houve 

ocorrência de alterações alimentares na amostra do estudo. Sugere-se que a equipe interdisciplinar 

fique atenta para encaminhar a criança o mais breve possível para um tratamento fonoaudiológico e 

se necessário de terapia ocupacional para trabalhar as prováveis alterações sensoriais e o aumento do 

prazer alimentar, a fim de não ocasionar problemas nutricionais que podem repercutir no 

desenvolvimento global destes pacientes. 
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ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR NA MUSCULATURA SUPRAHIOIDEA: DEFINIÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE INTENSIDADE – RESULTADOS PRELIMINARES 

Ana Luiza Pereira, Kelly Samara Ferreira, Gabriela de Oliveira, Andrea Rodrigues Motta, Laelia Cristina 

Caseiro Vicente. 

Introdução: A eletroestimulação neuromuscular (EENM) é utilizada no tratamento da disfagia 

orofaríngea e não há consenso na literatura dos parâmetros de intensidade utilizados. Objetivo: 

Identificar as faixas de intensidades elétrica que caracterizam estímulos sensoriais e motores. 

Método: Estudo transversal, analítico, com amostra probabilística, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais -43751215.5.0000.5149. Foram recrutados sujeitos 

maiores de 18 anos, ambos os gêneros, cognitivo preservado, capacidade de comunicação oral, 

ausência de doenças neurológicas e disfagia. Excluídos usuários de marca-passo e que não toleraram 

o estímulo até 4mA de intensidade. O equipamento VitalStim foi utilizado, possui dois canais com dois 

eletrodos cada, com os parâmetros de corrente fixa de 80 Hz e duração do pulso de 700 µs. 

Estimulou-se quatro posições diferentes dos eletrodos na região cervical, conforme recomendadas 

pelos idealizadores do equipamento. Os participantes foram submetidos à EENM cinco vezes, a 

primeira para percepção geral do estímulo e, nas outras, as posições dos eletrodos foram 

randomizadas. A intensidade do estímulo foi aumentada a cada 30 segundos em 0.5mA, até a 

tolerância máxima. O participante graduou o estímulo em nenhum desconforto, desconforto leve, 

desconforto moderado, desconforto forte e intolerável. O nível sensorial foi considerado quando a 

intensidade da EENM é baixa e incapaz de gerar contração muscular e o nível motor quando as fibras 

motoras e sensoriais são ativadas, havendo contração muscular, de acordo com a literatura. Foram 

analisados os resultados de 37 participantes dos 152 definidos pelo cálculo amostral, sendo 73% 

mulheres, idade entre 20 e 79 anos (mediana de 26 anos). Resultados: Conforme o estimulo elétrico 

aumenta, os participantes apresentavam percepção mais intolerante, se mantendo com a troca das 

posições dos eletrodos. Não houve variação na percepção em relação ao gênero e nas quatros 

posições dos eletrodos. Nenhum desconforto ficou entre 1-4mA, desconforto leve entre 4,5-7mA, 

moderado entre 7,5-14mA, forte entre 14,5-20mA, intolerável entre 20,5-25mA. Conclusão: A faixa 

do estímulo elétrico sensorial variou de 1 a 7,5 mA e o motor acima de 8mA, sem variação entre os 

gêneros. Tais resultados podem nortear a prática da EENM principalmente em indivíduos com 

alterações cognitivas.  

Descritores: Estimulação elétrica nervosa transcutânea; Fonoaudiologia; Terapia por estimulação 

elétrica; Reabilitação; Deglutição.                    
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ESTRESSE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM ADOLESCENTES COM FISSURA LABIOPALATINA 

Paula Mello Pacheco, Marcos da Silva Pacheco, Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves, Alessandra 

Brunoro Motta Loss. 

Introdução: Estressores podem surgir no contexto da adolescência devido à falta de recursos neces-

sários para lidar com problemas, assim, a análise da situação estressora pelo adolescente é impor-

tante, pois a partir dela ele vai elaborar estratégias de enfrentamento que o auxiliarão a lidar com o 

problema.Para o adolescente com fissura labiopalatina é ainda mais difícil, pois desde o nascimento 

passa por grandes dificuldades, desde cirurgias plásticas de reconstrução até sessões exaustivas de 

fonoterapia, além de lidar com cicatrizes que vão além da face.Objetivos: Avaliar como a fissura 

labiopalatina é percebida pelos adolescentes que nasceram com esta condição e identificar as 

estratégias de enfrentamento utilizadas por eles.Métodos: Participaram do estudo 14 adolescentes 

com fissura labiopalatina, entre 12 e 17 anos de idade (7 meninos e 7 meninas). Este grupo foi 

constituído através de consulta aos prontuários do Ambulatório de Motricidade Orofacial do curso de 

Fonoaudiologia da UFES e pela consulta à lista de beneficiários do Tratamento Fora de Domicílio, 

localizado no Centro de Referência Estadual Metropolitano, Cariacica/ES. Para a obtenção dos dados 

foi utilizada a Escala de Enfrentamento. As respostas ao instrumento são fornecidas por meio de uma 

escala do tipo Likert, que varia de nem um pouco (1 ponto), um pouco (2 pontos), mais ou menos (3 

pontos), bastante (4 pontos) e muito (5 pontos).Resultados: A reação emocional mais relatada pelos 

adolescentes por terem nascido com fissura labiopalatina foi a tristeza (42,86%). Eles enxergam a 

fissura como um desafio (64,28%) a ser superado e sentem-se capazes de lidar com a situação 

(71,43%). As estratégias de enfrentamento mais utilizadas são busca de suporte (71,43%) e resolução 

de problemas (78,57%).Conclusão: A fissura labiopalatina é motivo de grande tristeza para os 

adolescentes, porém eles encontram apoio e buscam informações para superar este desafio. Muitas 

vezes sentem vontade de sair dessa situação ou fugir, mas a vontade de lutar para que a situação 

melhore é mais forte. Encontram apoio nas famílias e nos profissionais de saúde e isso é muito 

importante para que passem pela adolescência sem maiores problemas. 

Descritores: Fissura palatina, Adolescência, Estresse, Enfrentamento. 
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FATORES ASSOCIADOS À DISFAGIA NOS PACIENTES EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

ALTERNATIVA 

Vitória Régia Tolentino Brandão, Hozana Alves Vieira, Maria Tereza da Costa Oliveira. 

 

Introdução: A disfagia compromete a nutrição, a segurança e o conforto durante a alimentação via 

oral. Na impossibilidade de alimentação via oral, recomenda-se a terapia nutricional alternativa seu 

uso possibilita a melhora do estado nutricional, desde que o aparelho digestivo tenha conservado 

parte de sua capacidade de absorção ou que habilidades de deglutição tenham sido 

restabelecidas.Podem existir algumas complicações da terapia nutricional enteral administrada 

através da Sonda Nasoentérica (SNE), tais como: mau posicionamento, obstrução, contaminação e 

efeitos deletérios na mucosa nasal e parede posterior da faringe, assim como a administração 

inadequada da dieta ou intolerância a algum componente da fórmula.O uso prolongado da SNE é 

desaconselhável devido ao desconforto, aumento da secreção da árvore brônquica, irritação da 

nasofaringe, faringe e estômago, condicionando a complicações pulmonares e esofágicas.O desejo e 

prazer pela alimentação por via oral é algo que dificilmente a terapia nutricional alternativa terá como 

superar. Portanto, alimentar-se por via oral é uma necessidade que proporciona bem-estar, 

autoestima e convívio social.Objetivo: Descrever os principais achados clínicos associados à disfagia 

nesta população em uso de sonda nasoentérica.Método: Trata-se de um estudo para avaliar o 

comprometimento da disfagia orofaríngea em 30 pacientes utilizando Sonda Nasoentérica (SNE), 

internados nas alas de cuidados prolongados da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Para 

análise dos dados foram empregados os testes quadrado e exato de Fischer, sendo considerada 

significância 5%. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) número 

34607614.5.0000.5138.Resultados: Na amostra composta por 30 indivíduos, 88% (26) apresentaram 

disfagia, 63,3% (16) apresentaram distúrbios de linguagem oral expressiva e compreensiva, higiene 

oral inadequada 87% (26), alteração na mobilidade de língua 84% (25), vedamento labial inadequado 

54% (16) e elevação laríngea reduzida 69% (20). Conclusão: Este estudo concluiu que os principais 

achados clínicos associados à disfagia nesta população em uso de sonda nasoentérica foram: 

alteração da mobilidade de língua 84%, elevação laríngea diminuída 69% e deglutições múltiplas 53%. 

Descritores: Transtornos de Deglutição, Nutrição Enteral, Pneumonia Aspirativa. 

 

  



 
 
 
 
 
 

41 
 

FONOAUDIOLOGIA E ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR 

Ariadnes Nobrega de Oliveira, Gessyka Gomes Marcandal, Maria Aparecida Miranda de Paula 
Machado 
 

Introdução: A alimentação desempenha um papel primordial nos ciclos de vida, sendo fundamental 

para a criança, nos aspectos nutricionais e psicossociais. Os fatores ambientais influenciam o 

desenvolvimento craniofacial e sobre eles a escola tem como atuar fortemente na promoção de 

situações que beneficiam as funções orofaciais saudáveis, evitando as doenças e agravos que 

prejudicam o desenvolvimento, cuidando quando surgem ou orientando a família como cuidar. 

Promover a formação de hábitos alimentares saudáveis cria rotinas que são mais fáceis de serem 

mantidas na vida adulta e durante o envelhecimento. Assim, a atuação do fonoudiólogo nas escolas 

de educação infantil envolve aproximar toda equipe das abordagens educativas e de promoção da 

saúde para formação de hábitos orais e alimentares adequados, bem como observar e estimular o 

desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais. Objetivo: atualizar os profissionais da equipe 

escolar quanto aos aspectos fonoaudiológicos em relação ao desenvolvimento da motricidade 

orofacial. Procedimentos:Workshop realizado com 80 participantes da rede municipal de ensino 

infantil e creches conveniadas, quando foram abordados temas voltados para a alimentação e 

qualidade de vida, desde a amamentação, considerando sua relação com as funções orofaciais. 

Coordenado por docentes e profissionais das áreas de fonoaudiologia, nutrição e gastronomia, 

ocorreu por meio de palestras dialogadas e dinâmicas de higiene e preparo de alimentos. Resultados: 

Na avaliação 44 participantes relataram a proposta como excelente, 31 avaliaram como bom, um 

mencionou ser regular e quatro não responderam. A partir dessas atividades foi elaborado um livro 

roteiro que abordou o aspecto social e nutricional, as consistências e texturas; alimentos de cada 

estação e aqueles que podem ser ofertados e evitados; higiene corporal e do alimento e o uso de 

garfo e faca por crianças com mais de três anos que foi entregue à Secretaria Municipal da Educação 

para ampla divulgação entre os profissionais das escolas. Conclusão: A proposta do workshop foi 

efetiva quanto aos temas abordados e os profissionais da comunidade escolar aprovaram a 

atualização para adequar suas práticas cotidianas em benefício da criança. Destaca-se a participação 

dos profissionais da educação nos diálogos e nas atividades propostas, com relatos complementares e 

remoção de dúvidas. 
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FUNÇÃO MASTIGATÓRIA E ESTADO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM PÓS TRATAMENTO DE 

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: REVISÃO DE LITERATURA 

Renata Camilla Favarin Froes, Giédre Berretin-Felix. 

 

Introdução: O tratamento do câncer de cabeça e pescoço (HCN) pode ocasionar complicações na 

mastigação, podendo levar o indivíduo ao um baixo consumo alimentar e assim contribuir para a 

perda de peso, mesmo ao termino do tratamento. Objetivo: Identificar na literatura a relação entre a 

função mastigatória e o estado nutricional de indivíduos após o tratamento de HCN. Métodos: 

Realizado a revisão de literatura em Março de 2017, as bases de dados foram: Pubmed, Lilacs, Scielo e 

Scopus, as estratégias de busca foram: “nutrition” AND “Head and neck câncer” AND “Mastication”. 

Critérios de inclusão: estudos dos últimos 10 anos; que mostrassem função mastigatória e estado 

nutricional de indivíduos com HCN após tratamento; estudos nas línguas portuguesa e inglesa; 

disponíveis na íntegra pelo sistema VPN-USP. Critérios de exclusão: estudos que não falasse sobre 

estado nutricional e mastigação no pós tratamento. Resultados: Foram localizados 11 estudos no 

Pubmed, e nenhum estudo nas bases Scopus, Lilacs e Scielo, os critérios de inclusão e exclusão foram 

aplicados e excluídos estudos duplicados, foram considerado então 2 estudos. Os estudos 

selecionados foram publicados em 2010 e 2015, de origem na Alemanha e Utreque, primeiro estudo 

avaliou a autopercepção das consequências em diferentes estágios de tratamento, casuística de 69 

pacientes, os resultados mostraram uma recuperação da capacidade mastigatória e peso após 5 anos 

pós tratamento, porém outros pacientes, apresentaram deterioração do estado oral e mastigação. O 

segundo estudo examinou 1652 indivíduos, as variáveis funcionais com o impacto na alimentação, 

mostrando que a mastigação está mais correlacionada com a mobilidade da língua e mandíbula e que 

a baixa ingestão alimentar pode levar a perda de peso, 35% dos indivíduos perderam peso e a 

radioterapia mostrou um impacto negativo na alimentação. Conclusão: Verificou-se a escassez de 

estudos que investigassem o estado nutricional e a função mastigatória dos indivíduos de HCN no 

pós-tratamento, com avaliações e exames mais específicos para averiguar uma provável relação entre 

a perda de peso e a função mastigatória. Os trabalhos encontrados demonstraram que os indivíduos 

apresentaram prejuízos na mastigação e perda peso pela possível baixa ingestão de nutrientes que 

atendam suas necessidades nutricionais. 

Descritores: Estado Nutricional; Câncer de cabeça e pescoço; Mastigação. 

  



 
 
 
 
 
 

43 
 

GEOMETRIA FARÍNGEA PRÉ E PÓS TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL EM UM INDIVÍDUO COM 

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

Kássia Íris Silva Moura, Daniele Andrade da Cunha , Paulo Augusto Vitorino , Luciana Moraes Studart 

Pereira, Hilton Justino da Silva. 

Tema: Durante o sono os músculos da faringe e da língua tendem a se relaxar, na apneia obstrutiva do 

sono (AOS) esse relaxamento gera uma obstrução da via aérea superior (VAS), dificultando o fluxo 

aéreo, podendo algumas vezes, causar ruídos (ronco) e/ou pausas respiratórias. Nesses indivíduos 

podem ser encontradas alterações miofuncionais orofaciais da língua, palato mole, úvula e de 

algumas funções orofaciais. Alguns métodos alternativos são utilizados para avaliação da geometria 

faríngea, e um deles é a faringometria acústica (FA) que é um método de mensuração das áreas de 

secção transversal (AST) e do volume da cavidade oral e da faringe. Objetivo: Identificar a geometria 

faríngea de um indivíduo com AOS pré e pós terapia miofuncional por meio da farigometria acústica. 

Procedimentos: Estudo de caso de um paciente de 40 anos, diagnóstico polissonográfico de AOS grau 

moderado. O paciente foi sujeito às seguintes avaliações: miofuncional orofacial para AOS; de 

medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência cervical e abdominal); aplicação da escala 

subjetiva do sono de epworth; questionário de Berlim; geometria faríngea e a terapia miofuncional 

orofacial (TMO) com 7 sessões, atendimentos semanais de 40 minutos e orientação para realização 

dos exercícios em casa. As avaliações se repetiram pós TMO. Resultados: Observou-se aumento da 

geometria faríngea, pré e pós TMO, respectivamente: junção orofaríngea (1,62cm² vs 2,35cm²); área 

laríngea (2,31 cm² vs 2,62 cm² ) e volume faríngeo( 26,83 cm vs 28,33 cm),além de verificar a redução 

da circunferência cervical(CC), circunferência abdominal(CA)apesar de não ter realizado orientações 

alimentares e melhora na pontuação do questionário de sonolência diurna (Epworth) após TMO. 

Conclusão: Conclui-se que a geometria faríngea modificou-se, observando aumento da área laríngea, 

do volume faríngeo e da junção orofaríngea após a TMO, confirmando a utilidade da FA como um 

método alternativo de avaliação da geometria faríngea e que os exercícios da terapia fonoaudiológica 

contribuíram para a expansão dessas medidas nesse paciente com AOS moderado. Podendo-se 

pensar na contribuição desse equipamento para além de auxiliar o diagnóstico de patologias que 

acometem a região orofaríngea como também servir de padrão de acompanhamento das terapias 

para os Fonoaudiológos e os pacientes. 

Descritores: Apneia do Sono Tipo Obstrutiva, Faringometria Acústica, Fonoaudiologia, Terapia 

Miofuncional. 
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GERENCIAMENTO DOS RESULTADOS DO TESTE DA LINGUINHA NUMA MATERNIDADE ESCOLA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Luiza Aline Costa Monteiro, Mônika Ferreira Borges, Alessandra Pinheiro da Silva, Maria Gabrielly 

Amaral Gomes. 

 

Introdução: A Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, vinculada à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, é referência no atendimento à Saúde da mulher e do recém-nascido no 

Estado. Ela não é somente um hospital/maternidade, mas um campo de ensino e aplicação prática 

para diversas áreas, cooperando na formação de inúmeros profissionais.Na MEJC, dentre os serviços 

prestados ao recém-nascido, é realizado no ambulatório de Fonoaudiologia, o Teste da Linguinha 

(Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual para Bebês). Além de cumprir o que determina a Lei 

13.002/14, o serviço de Fonoaudiologia realiza orientações com as mães sobre o exame e alimenta 

diariamente um banco de dados local sobre os resultados encontrados durante aplicação deste 

Protocolo.Objetivo: O objetivo deste relato é então descrever a experiência local sobre a importância 

de um banco de dados para análise e mapeamento dos achados no Teste da Linguinha.Métodos: 

Através de uma planilha eletrônica, em Excel, todos os resultados são armazenados, gerando em 

gráficos, informações ligadas à mobilidade de língua dos recém-nascidos avaliados. Esta planilha 

permite ainda controle de atendimento, busca ativa em caso de falta do paciente, análise de 

resultado (normal/reteste/alterado), necessidade de encaminhamento para cirurgia e monitoramento 

mais efetivo dos achados.Resultados: Esta tem sido uma estratégia de gestão fonoaudiológica 

utilizada para aprimorar o atendimento, transformar dado em informação e cooperar no crescimento 

de profissionais e alunos.Conclusão: Devido seu impacto positivo na Triagem Neonatal 

Fonoaudiológica, este banco de dados tem sido base para criação de um sistema informatizado. A 

planilha atual permite apenas o “retrato local”, sem comparação com outras instituições. A criação e 

disponibilização deste sistema informatizado facilitarão estudos multicêntricos e análise maior e mais 

rápida dos achados no Teste da Linguinha.  

Descritores: Freio Lingual; Fonoaudiologia; Triagem Neonatal; Avaliação de Processos e Resultados.  
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HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS E NUMERO DE MANOBRAS ESPIROMÉTRICAS FORÇADAS EM 

CRIANÇAS: EXISTE RELAÇÃO? 

Rafaela Coelho Minsk, Camila Isabel Santos Schivinki, Roseane Rebelo Silva Meira, Tatiana Godoy 

Bobbio, Tayná Castilho. 

Introdução: motricidade oral tem grande influência na realização do exame espirométrico, pois este 

envolve força da musculatura e coordenação motora oral. Com isso, o comprometimento oral pode 

gerar dificuldades na execução do exame, com necessidade de um maior número de manobras e 

alteração de resultados. Objetivo: analisar se hábitos orais deletérios (HOD) influenciam no número 

de tentativas de manobras espirométricas forçadas executadas por crianças saudáveis. Métodos: pes-

quisa analítica observacional e transversal, incluiu crianças saudáveis entre 6 e 12 anos, provenientes 

de escolas de Florianópolis-SC/Brasil. A higidez foi relatada por meio de questionários 

(InternationalStudyofAsthmaandAllergies in Childhood– ISAACe histórico de saúde) e espirometria 

normal (VEF1 e CVF>80% previsto), conduzida de acordo com as normas da American Thoracic Society 

(ATS, 2005).Para a análise de HOD aplicou-se o protocolo modificado de MBGR (Marchesan, 

Berrentin-Felix, Genaro, Rehder). As crianças foram agrupadas de acordo com o número de manobras 

espirométricas necessárias para realizar o exame: G1) crianças que realizaram o exame em 3 tenta-

tivas; G2) em 4 tentativas e G3) 5 a 8 tentativas.Para análise estatística, verificou-se a distribuição dos 

dados com o teste de Kolmogorov-Smirnov e aplicou-se Kruskal-Wallis para comparar o comporta-

mento das variáveis quantitativas entre os grupos. O teste qui-quadrado foi utilizado para avaliação 

da associação entre os grupos e as variáveis qualitativas. Adotou-se nível de significância de 5% 

(p<0.05).Resultados:amostra composta por 149 escolares, sendo G1 com59 crianças (36 meninas) 

com idade média de 9,24 (±1,89) anos, o G2 com 53 crianças (30 meninos) e 9,58(±1,90) anos de 

idade média, e o G3 com 37 crianças (21 meninas) e idade média de 8,59(±1,87).Não houve 

associação entre o grupo no qual a criança estava alocada e algumas variáveis qualitativas como: 

postura labial, controle de saliva, dificuldade de alimentação, presença de refluxo gastroesofágico, 

histórico de sucção do dedo, de uso de chupeta, de mamadeira e amamentação. Também não houve 

diferença entre os grupos com relação as variáveis quantitativas de tempo que a criança mamou, 

histórico de aleitamento materno, uso de chupeta e de chupar dedo.Conclusão:não houve influência 

da presença de HOD e o número de tentativas de manobras espirométricas forçadas executadas por 

crianças saudáveis. 
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IMPACTO DO TABAGISMO NA CONTRAÇÃO MUSCULAR DOS ORBICULARES DA BOCA EM MULHERES 

FUMANTES 

Camila da Rocha Borba, Ana Maria Mees, Heloisa Dallazem Opaloski, Angela Ruviaro Busanello-Stella, 

Fabiane Miron Stefani. 

 

Introdução: O impacto na pele de mulheres fumantes, por meio de movimentos repetitivos no ato de 

fumar, pode gerar e aprofundar vincos nos lábios, que, ao passar do tempo, transformam-se em rugas 

provocando diminuição da hidratação natural da pele. A contração do músculo orbicular da boca 

pode ser avaliada pela eletromiografia de superfície, que tem por objetivo analisar a amplitude da 

atividade elétrica de um músculo durante sua contração ou verificar qual musculatura está sendo 

mais ativada durante determinado movimento.Objetivo: Analisar, por meio da atividade elétrica do 

músculo orbicular da boca, o impacto que o tabagismo gera nos lábios de mulheres 

fumantes.Metodologia: Trata-se de um estudo transversal. Participaram da pesquisa 22 mulheres, 

com faixa etária entre 31 e 55 anos de idade, sendo nove mulheres fumantes e 13 não fumantes. Foi 

realizado questionário específico para mulheres fumantes e avaliação eletromiográfica para comparar 

a atividade muscular na região do orbicular da boca em três movimentos: Repouso labial, Protrusão 

labial e Contração voluntária máxima nas mulheres fumantes e não fumantes. Para análise dos dados, 

foram aplicados o Teste Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Teste Correlação de Spearmann.Resultados: 

Não houve diferença estatística entre as mulheres fumantes e não fumantes, no entanto, houve 

diferença significativa no resultado das avaliações das mulheres fumantes que posicionavam o cigarro 

na boca de forma lateral em comparação àquelas que o posicionavam na região central dos lábios. 

Esta diferença foi observada durante a aquisição de dados de repouso na região de orbicular inferior, 

sendo que as mulheres que relataram fumar na região central dos lábios obtiveram maior atividade 

elétrica nesta região que aquelas que posicionavam o cigarro na região lateral.Conclusão: Não houve 

diferença na atividade elétrica do músculo orbicular da boca entre fumantes e não fumantes. Em 

relação ao posicionamento dos lábios ao tragar o cigarro, observou-se que a atividade elétrica do 

músculo orbicular da boca foi maior no lábio inferior do que aquelas fumantes que relataram 

posicionar o cigarro na região central dos lábios. 

Descritores: Orbicular da boca; Contração muscular; Eletromiografia; Tabagismo, Rugas. 
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INFLUÊNCIA DA RESPIRAÇÃO NO PROCESSAMENTO VESTIBULAR E PROPRIOCEPTIVO DE CRIANÇAS  

Richelle Nogueira Alves Costa, Ana Carollyne Dantas de Lima, Raquel Costa Albuquerque, Daniele 

Andrade da Cunha, Hilton Justino da Silva. 

 

Artigo Original 

Parecer aprovação CEP: 992.769; CAAE 42103315.3.0000.5208. 

 

Introdução: A respiração oral é um problema comum na infância , provocada por doenças obstrutivas 

das vias aéreas superiores. Alterações no modo respiratório levam a criança a realizar mudanças 

posturais. A modificação da posição da cabeça e dos ombros pode influenciar diferentes sistemas 

sensoriais, principalmente os relacionados a postura, como o vestibular e proprioceptivo. Objetivo: 

Verificar as repercussões da respiração oral no processamento vestibular e proprioceptivo. Método: 

Avaliou-se crianças respiradoras orais com idades entre 5 e 11 anos. O processamento sensorial foi 

avaliado através da Sensory Processing Measure – Home Form, os sinais e sintomas relacionados a 

postura corporal foram avaliados a partir do protocolo de identificação de sinais e sintomas da 

respiração oral. Os dados foram analisados no Statistical Package for the Social Sciences. 

Resultados/Discussão: 54 crianças, 61,1% apresentaram disfunção do sistema proprioceptivo e 59,2% 

no vestibular. A relação entre postura corporal com o processamento sensorial vestibular mostrou 

que todas as posturas influenciam o funcionamento sensorial de mais de 50% dos indivíduos 

analisados. O mau funcionamento deste sistema acarreta problemas no desenvolvimento e reduz a 

funcionalidade das crianças. Conclusão: Observou-se que existe relação entre respiração oral e o 

processamento sensorial vestibular e proprioceptivo devido as modificações posturais dos ombros e 

da cabeça de crianças respiradoras orais. Essas afetam o desempenho ocupacional nas atividades 

diárias, escolares e de lazer e podem interferir no desenvolvimento global. Devido às repercussões 

variadas, o tratamento efetivo dessas crianças necessita de uma atuação multidisciplinar.vida.  

Descritores: respiração bucal, propriocepção, vestíbulo do labirinto, postura. 
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INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES ORAIS NA PRESSÃO MÁXIMA DE LÍNGUA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

Thais Mendes Rocha Alves Vieira, Andréa Rodrigues Motta. 

 

Introdução: a língua é fundamental para execução das funções estomatognáticas e necessita da 

mobilidade e tonicidade adequados para desempenha-las de forma satisfatória. Sendo a língua 

fundamental para diversas funções orais, podendo sofrer a influência das condições orais, o presente 

estudo e considerando a situação oral da população brasileira precária, o presente estudo se 

apresenta como relevante para a clínica fonoaudiológica. Objetivo: identificar e sistematizar os 

estudos que abordem a influência das condições orais sobre a pressão máxima da língua. Métodos: 

foram realizadas estratégias de buscas na biblioteca virtual BIREME e PubMed acerca da influência 

das condições orais na pressão da língua. Os critérios de seleção são: ser original com resumo 

disponível; ter sido publicado em língua portuguesa, em inglês ou em espanhol; relacionar as 

condições orais com a pressão de língua e ter sido publicado nos últimos 20 anos. Os artigos foram 

selecionados por dois avaliadores e realizou-se o teste de confiabilidade de Kappa para verificar a 

concordância entre os observadores. Chegou-se ao número de 23 artigos incluídos para leitura 

completa e destes foram selecionados para análise final sete trabalhos. Resultados: a amostra final 

deste estudo consistiu de sete artigos publicados entre os anos de 1998 e 2015, a maioria estava 

indexado na Medline em língua inglesa. O tamanho das amostras nos estudos variou de 5 a 268 

indivíduos com faixas etárias entre 22 a 93 anos. Apenas um artigo foi conduzido apenas com o 

público jovem, um com a amostra de jovens e idosos e cinco trabalhos foram realizados apenas com 

idosos. As condições dentárias foram citadas como maior influenciadora da pressão da língua. 

Observa-se diferenças de pressão lingual em idosos com dentes naturais, próteses dentárias e 

edêntulos. Outros aspectos orais também sobrem influência das condições dentárias, como a força e 

o desempenho mastigatório e a deglutição. Conclusão: a pressão máxima da língua tende a ser menor 

em idosos com próteses dentárias e edêntulos comparados à idosos com dentes naturais. 

Descritores: Condição oral; Pressão de língua; Força muscular; Sistema Estomatognático; 

Fonoaudiologia. 
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INFLUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA OCORRÊNCIA DO TIPO DE ESPAÇAMENTO DO ARCO 

DENTÁRIO EM UMA COORTE DE CRIANÇAS COM DENTIÇÃO DECÍDUA 

Erissandra Gomes, Vanessa Felipe De Deus, Fernanda Caramez da Silva, Simone Capsi Pires, Elsa 

Regina Justo Giugliani. 

Introdução: O aleitamento materno (AM) atua na promoção do crescimento e desenvolvimento das 

arcadas dentárias, bem como protegendo contra a má-oclusão. Objetivo: Verificar a associação entre 

duração do AM e a ocorrência do tipo de espaçamento do arco dentário em crianças com dentição 

decídua. Métodos: Estudo transversal aninhado a uma coorte contemporânea, em que foram 

acompanhadas 153 crianças desde o nascimento até a idade entre 3 e 5 anos. O desfecho do estudo 

(espaçamento do tipo I ou II de Baume) foi avaliado quando as crianças tinham a idade entre 3 e 5 

anos, por uma cirurgiã-dentista, através de avaliação clínica odontológica e entrevista direcionada aos 

pais sobre os hábitos orais da criança. Os dados sobre AM foram coletados aos 7, 30, 60, 120 e 180 

dias para as crianças que receberam AM até os 6 meses de idade e, após, coletado de forma 

retrospectiva. Utilizou-se regressão logística para testar a associação entre duração do AM e 

ocorrência de espaçamento de arco dentário tipo II, ajustada para uso de mamadeira e de chupeta e 

sucção digital. Resultados: A ocorrência de espaçamento do arco dentário tipo II mostrou-se 

inversamente associada à duração do AM, independentemente do uso de outros tipos de sucção oral. 

A chance dessa condição diminuía 2% para cada mês de amamentação (Razão de Prevalência 

Ajustada – RPa = 0,98; IC 95%: 0,97-0,99). Conclusão: Na associação entre o tipo de espaçamento do 

arco dentário e AM, observou-se que o AM promove efeito positivo no desenvolvimento de 

diastemas fisiológicos nos arcos dentários. 

Descritores: Aleitamento Materno, Arco Dental, Oclusão Dentária. 
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INFLUÊNCIA DOS ESTÁGIOS DA DEMÊNCIA DE ALZHEIMER NO TEMPO DE TRÂNSITO ORAL 

Mirlaine da Conceição Dias, Laelia Cristina Caseiro Vicente, Eliene Giovana Ribeiro , Amelia Augusta 

de Lima Friche, Andréa Rodrigues Motta. 

Introdução: na demência de Alzheimer por vezes há tendência de se ingerir alimentos com 

consistência pudim uma vez que esta favorece melhor controle oral e deglutição mais segura. 

Objetivo: avaliar o tempo de trânsito oral na consistência pudim nos diferentes estágios da demência 

de Alzheimer. Métodos: estudo descritivo e observacional do tipo transversal, com 34 idosos com 

demência de Alzheimer e idade entre 65 e 98 anos. Os participantes foram submetidos à 

videofluoroscopia da deglutição, ingerindo a consistência pudim (água, preparado em pó sabor uva e 

espessante alimentar corada com bário) e o tempo total da fase oral da deglutição foi mensurado por 

meio do programa de cronometragem-Kinovea. Os dados foram analisados estatisticamente ao nível 

de significância de 5%. Resultados: observou-se que 41,2% da amostra estavam no estágio inicial 

(CDR1) da demência de Alzheimer. Os participantes com o CDR 3 apresentaram maior tempo de 

trânsito oral quando comparados ao CDR 1, média de 3,09 e 1,17 segundos, respectivamente 

(p=<0,001). Participantes na faixa etária entre 90-100 anos apresentaram maior tempo de trânsito 

oral do que os mais jovens entre 60 e 79 anos, média de 3,90 e 1,28 segundos, respectivamente 

(p=0,032). Conclusão: indivíduos com demência e idade avançadas apresentam tempo de trânsito oral 

para a consistência pudim aumentado devendo ser alvo de atenção de familiares e cuidadores. 
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INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO FONEMA /R/: USO DA SÍLABA /RI/ 

Stella Maris Cortez Bacha. 

 

Tema: Instalação e fixação do fonema /r/. Para este trabalho, a utilização de palavras com a sílaba /ri/ 

tende a favorecer o aprendizado. O /i/ é uma vogal alta, produzida com pressão leve, de duração 

sustentada, com ponto lingual de contração anterior; mantém a elevação da língua (plano horizontal 

de movimento), necessária também para a produção do /r/. Reiteramos que a motivação e a 

repetição favorece a memorização. Objetivo: Como não havia material disponível no mercado com 

estas características, tivemos o objetivo de organizar um e utilizar com pacientes da clínica 

fonoaudiológica. Procedimentos: selecionamos 21 palavras com a sílaba /ri/, do vocabulário de 

crianças; sílaba-alvo predominantemente na segunda sílaba da palavra, mas ocorre em outras; todas 

substantivos (alguns próprios), com tipos de sílabas variadas, predominantemente paroxítonas; há 

ocorrência de palavras di, tri e polissílabas. São elas: andorinha, férias, safari, marido, xerife, íris, 

armário, bailarina, carinho, Corinthians, Paris, periquito, aquário, coringa, aniversário, Marina, cárie, 

gorila, nariz, varinha, carimbo. Com esse vocabulário confeccionamos um jogo de pares de cartas; 

figura centralizada colorida, cuja contextualização proporciona elaboração de frases; cartas 

enumeradas no canto superior esquerdo, com escrita abaixo da figura. Após a confecção do jogo, com 

42 cartas, utilizamos com 13 pacientes. Com nove, para a instalação e fixação, cinco meninos e quatro 

meninas entre cinco e sete anos, com Distúrbio Fonológico; para fixação, com quatro pacientes, um 

menino e uma menina com Transtorno do Espectro do Autismo, dois meninos com Distúrbio 

Específico de Linguagem, todos com oito anos. Resultados: Com todos os pacientes, o uso do Baralho 

promoveu acessibilidade para a instalação do fonema /r/ com a vogal /i/ em tempo mais reduzido 

que o usual em nossa prática, tendo sido necessário até três sessões. Esta instalação foi motivadora 

para o trabalho com as demais sílabas do fonema. A fixação esteve na dependência da aquisição das 

demais sílabas. Utilizamos o Baralho de diversas maneiras: repetição, nomeação, formação de frases, 

jogo de pares. Este recurso era utilizado após alguns exercícios miofuncionais. Conclusão: o Baralho 

do /ri/ foi eficaz, predominantemente para a instalação desta sílaba na clientela destacada, tanto pelo 

recurso linguístico quanto lúdico/repetitivo. 
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS FACIAIS EM RECÉM-NASCIDOS 

Silvia Márcia Andrade Campanha, Roberta Lopes de Castro Martinelli, Franklin Susanibar, Durval 

Batista Palhares. 

 

Introdução: As medidas antropométricas faciais em recém-nascidos são pouco estudadas na literatura 

mundial e na população brasileira ainda não se têm dados. Estas medidas de normalidade são de 

suma importância, pois pode contribuir com a detecção precoce de anomalias craniofaciais e com a 

criação de instrumentos avaliativos para esta população. Objetivo: descrever medidas antropomé-

tricas faciais em recém-nascidos e associa-las com o sexo. Métodos: Estudo transversal, realizado em 

129 recém-nascidos, em um Hospital Universitário.Critérios de inclusão: foram incluídos recém-

nascidos com um a cinco dias de vida, valor de APGAR maior ou igual a oito em aleitamento materno 

exclusivo. Critérios de exclusão: recém-nascidos da população indígena e quilombola e de puérperas 

com soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana, prematuridade, complicações perinatais, 

presença de anomalias craniofaciais, doenças neurológicas, síndromes genéticas visíveis na avaliação. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por três fonoaudiólogas, devidamente treinadas e 

calibradas. Através de uma régua de 10 cm, foram feitas as medidas da face dos recém-nascidos 

dormindo, nos seguintes segmentos antropométricos: altura do terço superior, médio e inferior da 

face; altura do filtro; distância do lado esquerdo e do lado direito da face. Cada medida foi mensurada 

três vezes e foi utilizada a sua média aritmética. Os dados foram submetidos à análise estatística, 

sendo aplicado o teste de Mann-Whitney, adotando nível de significância de 5% (p<0,05). Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob no1.514.715, sendo que todos os responsáveis foram 

informados sobre os procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados: Participaram da pesquisa 60 (46,5%) recém nascido do sexo masculino e 69 (57,5%) do 

sexo feminino. A média antropométricas do recém-nascido de sexo feminino foram: 3,24 cm (terço 

superior), 2,94cm (terço médio), 2,88cm (terço-inferior), 0,86 (filtro), 3,96cm (lado esquerdo) e 

3,91cm (lado direito) e do sexo masculino foram: 3,24 cm (terço superior), 2,97cm (terço médio), 

2,88cm ( terço-inferior), 0,87 (filtro), 3,91cm (lado esquerdo) e 3,88cm (lado direito). Não foi 

encontrada diferença significativa das medidas com o sexo (p>0,4). Conclusão: Não houve diferença 

das medidas antropométricas entre recém-nascidos do gênero masculino e do gênero feminino. 
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MOTRICIDADE OROFACIAL E SAÚDE PÚBLICA 

Flávia Bernardo Ferreira, Lindenize Mota de Almeida, Mayra Maria Oliveira de Lima, Larissa Mirelly 

Sousa Santos, Victor Costa Alves Medeiros Vieira, 

 

Introdução: Apesar do aumento na demanda por atendimento fonoaudiológico nos serviços públicos 

de saúde, ainda não há uma quantidade suficiente desses profissionais inseridos na rede de atenção à 

saúde. Tal profissional deverá possuir visão generalista acerca desses usuários, atuando na prevenção, 

promoção, orientação e adequação das funções inseridas em seu escopo de competência. Dentre 

elas, as relacionadas à área de Motricidade Orofacial, suas alterações e possíveis comprometimentos 

no desempenho do sistema estomatognático. Objetivo: Descrever as ações realizadas na área de 

Motricidade Orofacial dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF). Métodos: Relato de 

experiências das principais atividades de prevenção, promoção e orientação à saúde, praticadas em 

Unidade de Saúde da Família do município de João Pessoa/Paraíba, através da “Sala de Espera” e 

dentro do Estágio Supervisionado em Saúde Pública, de fevereiro à março de 2016. Resultados: Foi 

realizada uma palestra com o objetivo de transmitir para cerca de 20 mulheres informações e 

cuidados em diversas temáticas alusivas à Motricidade Orofacial, tais como: amamentação, hábitos 

deletérios e Respiração Oral. Além da Estética Facial que foi abordada mediante demonstrações de 

técnicas, exercícios e sobre as implicações da contração excessiva dos músculos da mímica facial 

durante, por exemplo, o ato sorrir ou estressar-se, esse último, considerado o mal do século. 

Conclusão: Pôde-se observar uma excelente interação de todas as mulheres presentes. Tanto por 

parte das gestantes, que tiveram suas dúvidas esclarecidas, como pelas mães mais experientes, que 

demostraram compreender as orientações de como proceder com seus filhos diante dos temas 

abordados. Participaram ativamente também das dinâmicas propostas na parte de Estética Facial, 

relatando ao final do encontro sua imensa satisfação em participar do mesmo. Porém, apesar dessas 

políticas públicas, muito ainda precisa ser feito, quanto à saúde fonoaudiológica desses usuários e 

sobre sua conscientização acerca das contribuições da Fonoaudiologia para uma melhor qualidade de 

vida. 

 

Descritores: Saúde Pública; Fonoaudiologia; Sistema estomatognático. 
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PACIENTE COM MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL SUBMETIDO À EXPANSÃO RÁPIDA DE 

MAXILA: RELATO DE CASO 

Erissandra Gomes, Camila Dalbosco Gadenz, Eduardo Ferreira. 

 

Tema: A mordida cruzada posterior unilateral (MCPU) pode trazer como conseqüências alterações 

miofuncionais, devido ao desequilíbrio muscular decorrente da condição osteo-dentária. A expansão 

rápida de maxila (ERM) é o tratamento ortodôntico elegível para esta condição oclusal. Objetivo: 

Verificar os efeitos da ERM nos aspectos miofuncionais orofaciais de um paciente com MCPU, 

atendido em um ambulatório de ortodontia de uma clínica escola. Procedimentos: Paciente de 10 

anos de idade, sexo masculino, com dentição mista, maxila atrésica e diagnóstico de MCPU. Paciente 

sem alterações de vias aéreas superiores, conforme avaliação otorrinolaringológica. Foi realizada a 

avaliação por meio do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial (AMIOFE), aplicado no 

momento anterior a fixação do aparelho Hyrax e após 15 dias da sua retirada. Foram 18 dias de 

ativação do aparelho, totalizando 9 mm de expansão ao final do período. Conseguinte, o paciente foi 

reavaliado com o mesmo protocolo. Resultados: Após o período de expansão e a retirada do 

aparelho, foi observado na avaliação melhora na condição postural de lábios e aparência do palato 

duro. O modo respiratório foi modificado e na mastigação, embora tenha diminuído o grau de 

preferência mastigatória de crônico para preferencial, o paciente permaneceu mastigando no mesmo 

lado. Os demais aspectos permaneceram inalterados. Conclusão: Os resultados demonstraram 

melhoras no padrão respiratório e uma tendência a diminuir o grau de preferência mastigatória após 

a ERM, mas não suficiente para restabelecer a mastigação bilateral, o que sugere a necessidade da 

terapia miofuncional a fim de favorecer o equilíbrio muscular e prevenir outras disfunções associadas.  

Descritores: Má oclusão, mastigação, ortodontia. 
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PADRÃO DE SUCÇÃO E CONFUSÃO DE BICOS 

Flávia Rebelo Silva Puccini, Roseane Rebelo Silva Meira. 

 

Tema:No Brasil, a política de saúde materno-infantil promove, protege e apoia o aleitamento materno 

(AM) por auxiliar na redução da mortalidade infantil e na qualidade da saúde. Porém, nem todos os 

bebês conseguem manter o AM exclusivo e precisam de suplementação com fórmula, mais comu-

mente introduzido via mamadeira. No entanto muitos estudos demonstram que o seu uso pode inter-

ferir na amamentação, pois pode gerar um impacto negativo no comportamento da sucção do bebê, 

gerando a conhecida “confusão de bicos”.Por esse motivo o Hospital Amigos da Criança introduziu o 

copinho.Objetivo: O presente trabalho tem o objetivo de evidenciar que a intervenção fonoaudioló-

gica nos bebês com dificuldade no AM pode evitar o desmame precoce mesmo com a introdução de 

bicos artificiais.Procedimento:Nesse trabalho relatamos o atendimento fonoaudiológico de 10 bebês 

entre 15 e 45 dias, em consultório particular, no ano de 2016.Na avaliação fonoaudiológicatodos os 

bebês apresentarampadrão inadequado de sucção, onde não havia a condição necessária para a 

criação de pressão intraoral; pelo menos um episódio de engasgo em algum momento da alimentação 

por copinho; dificuldade no ganho de peso; suplementação alimentar inroduzida há 02 a 04 dias da 

avaliação, no copinho e 7 deles apresentavam uma pega correta no seio materno.Após avaliação os 

bebês foram submetidos a sessões de fonoaudiologia onde foram trabalhadas amusculatura orofacial 

e asfunções orais. Resultado: após estas sessões, seis bebês ficaram em AM exclusivo e recuperaram 

a curva do ganho de peso. Quatrobebês não conseguiram manter AM exclusivo e mantiveram 

suplementaçãona mamadeira, recuperando a curva de ganho de peso. Conclusão: os resultados 

sugerem que é a adequação do padrão de sucção que permite o AM eficiente, independente da 

introdução de bicos artificiais,pois o desmame precoce creditado à confusão de bicos pode estar mais 

relacionado às disfunções orais não diagnosticadas e não tratadas corretamente. Além disso, o 

copinho não necessariamente auxiliaria nesses casos podendo, este sim, gerar confusão no padrão de 

sucção. Pode se concluir, ainda, que para avaliar a “mamada” é necessária uma avaliação funcional, 

não restrita à avaliação da “pega”. 
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PERFIL DOS PACIENTES COM ALTERAÇÕES DE MOTRICIDADE OROFACIAL ATENDIDOS EM UMA 

CLÍNICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA DO INTERIOR DO PARANÁ 

Flávia Soares dos Santos, Maria Fernanda Bagarollo, Vanessa Veis Ribeiro, Gilsane Raquel Czlusniak 

 

Introdução: A Clínica Escola é um importante espaço de formação dos fonoaudiólogos. Conhecer a 

demanda que busca esse atendimento pode contribuir para a reflexão acerca das necessidades dessa 

população e de quais ações de promoção da saúde podem ser realizadas pelas instituições de ensino. 

Objetivo: caracterizar o perfil dos pacientes com alterações de Motricidade Orofacial atendidos em 

uma Clínica Escola de Fonoaudiologia do interior do Paraná. Metodologia: trata-se de um estudo 

retrospectivo, transversal e quantitativo (CEP nº308.293). Foi realizada a análise dos prontuários de 

pacientes atendidos no Setor de Motricidade Orofacial durante um período de oito anos. Para a 

coleta de dados foram priorizados dados de área de inscrição, dados de avaliação e dados de 

evolução. Os dados foram analisados estatisticamente por meio do Teste de Igualdade de Duas 

Proporções (p≤0,05). Resultados: A amostra do presente estudo foi composta por 313 prontuários. A 

maioria (52,4%; n=164) dos pacientes atendidos no Setor de Motricidade Orofacial possuíam queixa 

inicial na área de linguagem oral, sendo essa ocorrência significativamente maior em relação aos que 

se inscreveram nas demais áreas (p<0,001). Com relação a avaliação, a maioria dos pacientes 

apresentou tônus de lábio (60,1%; n=188) e língua (60,1%; n=188) adequados, e de bochechas (52,7%; 

n=165) alterado, sendo significativamente maior em relação as demais opções (p<0,001). A maioria 

dos pacientes apresentou mobilidade adequada de lábios (73,2%; n=229), língua (69,6%; n=218) e 

bochechas (65,8%; n=206), sendo significativamente maior que as demais opções (p<0,001). Em 

relação às funções, verificou-se que a maioria dos pacientes possuem deglutição adaptada (76,7%; 

n=240), mastigação alterada (62,3%; n=195), respiração oronasal (38,65%; n=121) e fala com 

alteração articulatória (47,6%; n=149), sendo significativamente superior as demais opções encon-

tradas (p<0,001). A hipótese diagnóstica de maior ocorrência foi de distúrbios miofuncional orofacial 

(47,3%; n=148), sendo significativamente superior as demais (p<0,001). O desfecho desligamento teve 

ocorrência (p=43,5%; n=136) significativamente maior que alta fonoaudiológica (p<0,001). Conclusão: 

A população apresenta queixa de linguagem, apesar de possuir distúrbios miofuncional orofacial, pois 

desconhece a área de atuação da motricidade orofacial, e não persiste até o final do tratamento, que 

mostra a necessidade da realização de ações de divulgação da área. 
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PERFIL OROFACIAL DE CRIANÇAS RESPIRADORAS ORAIS PRÉ ADENOTONSILECTOMIA 

Claudia Bednarz, Gilsane Raquel Czlusniak, Maria Fernanda Bagarollo, Vanessa Veis Ribeiro 

Introdução: as obstruções das vias aéreas por hipertrofias tonsilares são as principais etiologias da 

respiração oral persistente e podem, por consequência, causar alterações no sistema estomatogná-

tico e nas funções orais, sendo mais frequente na população infantil. Conhecer detalhadamente as 

características das estruturas e funções orofaciais de crianças que possuem obstruções tonsilares 

nasais que necessitam de intervenção cirúrgica, pode auxiliar o fonoaudiólogo na tomada de decisão 

sobre o encaminhamento da criança para avaliação do otorrinolaringologista para avaliação da 

necessidade de adenotonsilectomia. Assim, o presente estudo buscou caracterizar o perfil miofun-

cional orofacial de crianças respiradoras orais préadenotonsilectomia. Metodologia: trata-se de um 

estudo transversal quantitativo descritivo (CEP nº1.309.747/2015). A amostra foi composta por 32 

crianças (média de 8,9 anos) que se encontravam na lista de espera de um hospital público do interior 

do Paraná (Brasil) para realização da adenotonsilectomia. Todas as crianças passaram pela avaliação 

de observação e palpação das estruturas e funções miofuncionais orais utilizando-se um protocolo de 

avaliação e o AMIOFE. Foi realizada análise descritiva. Resultados: das 32 crianças avaliadas, 65,6% 

eram do sexo masculino. 83,9% das crianças receberam aleitamento natural e 90,6% apresentaram 

hábito oral deletério. As principais queixas foram relacionadas a respiração oral e ao ronco. A postura 

corporal esteve normal em 68,8% dos casos. Houve maior ocorrência de lábios entreabertos e de 

língua no assoalho bucal. O palato ogival esteve presente em 37,5%. Houve predomínio de má 

oclusão Classe II de Angle e do tipo dolicofacial, além de presença de tonsilas hipertrofiadas em 84,4% 

dos casos. A função mastigatória apresentou-se normal; deglutição atípica esteve presente em 77,4% 

da amostra. A articulação apresentou-se alterada em 14 crianças, com predominância de alteração no 

sexo masculino. A manutenção da postura de lábios entreabertos apresentou relação com a 

deglutição atípica. Conclusão: na ocasião do encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica e 

indicação cirúrgica as crianças já apresentam características marcantes de respirador oral e tal fato 

pode nos permitir concluir que as crianças são encaminhadas tardiamente. Esse estudo mostra que a 

avaliação e encaminhamento de crianças mais novas podem evitar que características de respirador 

oral se instale e que a cirurgia seja realizada precocemente. 
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PLACA DE AVERIGUAÇÃO DOS FLUXOS EXPIRATÓRIOS NASAL E ORAL – PAFENO 

Louise Nayla Souza de Oliveira ,Gerlane Karla Bezerra Oliveira Nascimento. 

 

Introdução: Atualmente dentro da prática clínica fonoaudiologica existe uma diversidade de 

instrumentos para avaliar o fluxo expiratório, dentre eles o espelho de Glatzel e Altman capaz de 

expressar a permeabilidade nasal, tendo como diferença básica entre si a milimetragem; A placa 

oronasal adaptada de Susanibar por sua vez, compreende função similar, mas sendo essa suficiente 

para captar além da fluidez nasal, a oral. Objetivo: Apresentar um instrumento alternativo para 

aferição do fluxo de ar expiratório oral e nasal. Método: Instrumento confeccionado com baixíssimos 

custos já que a matéria prima principal é uma placa de policarbonato polido, com 1 mm de espessura, 

medindo 8 cm de largura, 15 cm de extensão e 7 cm de altura. Uma placa inicialmente plana e 

retangular, posteriormente dobrada num ângulo de 90°. Material perfuro-cortante foi usado para 

fazer a milimetragem a partir de ranhuras, que apesar de não está na face de contato com o ar 

expirado, foi uniformizada com uma fina camada de silicone protetivo em spray com a finalidade de 

tornar a higienização mais confiável, que por sua vez foi realizada com compressa de gaze embebida 

de álcool 70%. Resultados: Recentemente o projeto foi testado em 30 indivíduos potenciais respira-

dores orais, apresentando boas respostas para o fim que lhe foi proposto. Conclusão: Espera-se que 

essa alternativa auxilie na prática clínica fonoaudiologica promovendo destreza e facilidade na 

visualização das marcações e propiciando um excelente biofeedback.  

Descritores: Avaliação; Fonoaudiologia; Respiração. 
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PRESSÃO DE LÍNGUA EM IDOSOS: ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA COM BIOFEEDBACK VISUAL 

Kallyne Rayanne Gomes Ferreira, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Leandro Araujo Pernambuco, 

Hilton Justino da Silva. 

 

Introdução: O biofeedback Pressórico (BioPRESS), é uma ferramenta que permite obter informações 

da atividade muscular durante a execução das funções estomatognáticas. Trazendo ao terapeuta e 

paciente dados fidedignos e em tempo real da pressão exercida pela musculatura da língua, 

visivelmente. O BioPRESS, em conjunto com o Iowa Oral Perfomance Instrument (IOPI) permite 

mensurar a máxima pressão gerada pela língua e sua resistência. Utilizando um transdutor de pressão 

conectado a um bulbo preenchido de ar, permite desenvolver uma estratégia terapêutica mais efetiva 

diante dos resultados obtidos e comparações das análises dos dados durante o processo terapêutico 

e avaliação. Influenciando assim, o acompanhamento e tornando o processo terapêutico mais preci-

so. Objetivo: Propor uma estratégia terapêutica com o BioPRESS em idosos. Método: Será realizada a 

coleta de nível pressórico da língua, utilizando o IOPI, com análise dos dados da atividade pressórica 

dos músculos linguais através do BioPRESS, com apoio visual do paciente. Resultados:Para alcançar o 

acréscimo de fortalecimento e aumento da resistência muscular será estabelecida o número de 

terapias de acordo com as necessidades apresentadas pelos pacientes, onde será retirada a prova de 

nível pressórico da língua, que será captada através do IOPI. O indivíduo deverá realizar o acúmulo de 

saliva que será engolida com bulbo posicionado na cavidade oral, entre o dorso da língua e o palato 

duro que deve ser engolida de forma habitual. As provas serão realizadas com esforço gradual, diante 

da evolução do paciente. Todas as provas serão associadas ao uso do BioPRESS. Conclusão: Desta 

forma, pode concluir-se que o uso do BioPRESS, pode permitir a realização de uma terapia mais 

precisa em relação ao nível pressórico da musculatura, favorecendo o acompanhamento minucioso e 

detalhado, consequentemente, permitindo uma evolução mais efetiva do quadro clínico do paciente. 

Descritores: Biofeedback, Língua e Músculo. 
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES DE MOTRICIDADE OROFACIAL NOS PACIENTES DE UM CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO 

Amanda Freitas Valentim, Alessandra Mara Oliveira dos Santos, Ana Carolina Sousa de Resende 

Chaves, Glaucia Regina Soares, Janaina Couto Sacramento Costa, Karina Cunha Peixoto Vieira, Patricia 

Moreira Bistene Higino, Patricia Vasconcelos de Azevedo. 

 

Introdução: o Centro Psicopedagógico Deputado Renato de Avelar Azeredo é uma instituição multi-

disciplinar da Prefeitura Municipal de Nova Lima que atende pacientes de 0 a 17 anos. Na prática 

fonoaudiológica, verificou-se que muitos pacientes que muitas vezes chegam com demandas de 

outras áreas como dificuldade de aprendizagem, também apresentam alguma alteração de Motrici-

dade Orofacial. Objetivo: verificar a prevalência de alterações de Motricidade Orofacial e suas carac-

terísticas em pacientes do Centro Psicopedagógico Deputado Renato Avelar de Azeredo. Métodos: foi 

realizado levantamento dos pacientes atendidos pelas oito fonoaudiólogas do serviço e por meio de 

pesquisa em prontuários, verificou-se quais deles apresentavam alteração de Motricidade Orofacial. 

Dentre esses, contabilizou-se quantos apresentavam alteração nas estruturas orofaciais, na respira-

ção, na mastigação, na deglutição e desvios fonéticos de fala. Foi realizada análise estatística simples, 

observando-se a porcentagem de cada alteração. Resultados: dos 162 pacientes em atendimento 

fonoaudiológico no mês de março de 2017, 88 (54,3%) apresentaram alguma alteração de Motrici-

dade Orofacial. Dentre esses, 30,9% apresentaram alteração nas estruturas orofaciais; 14,8% no 

modo respiratório; 7,4% na mastigação; 15,4% apresentaram alteração na deglutição e 40,1% apre-

sentaram desvios fonéticos de fala. Conclusão: as alterações de Motricidade Orofacial apresentaram 

alta prevalência nestes pacientes, sendo os desvios fonéticos de fala e as alterações nas estruturas 

orofaciais os mais frequentes. 
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PREVALÊNCIA DE ENCAMINHAMENTOS CIRÚRGICOS NO TESTE DA LINGUINHA EM UMA 

MATERNIDADE ESCOLA DO RIO GRANDE DO NORTE  

Alessandra Pinheiro da Silva, Mônika Ferreira Borges, Luiza Aline Costa Monteiro, Maria Gabrielly 

Amaral Gomes. 

 

Introdução: O teste da linguinha é um exame que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento 

precoce da alteração no frênulo lingual, visto que, a anquiloglossia causa limitação na mobilidade de 

língua e, consequentemente, alteração nas funções do sistema estomatognático, podendo essa 

alteração ser identificada em diversas faixas etárias. A fim de diagnosticar precocemente possíveis 

alterações, em 2014 passou a ser obrigatória por Lei a realização gratuita do teste da linguinha em 

todos os neonatos nascidos nas dependências de hospitais e maternidades do Brasil. Objetivo: Avaliar 

a prevalência de encaminhamento cirúrgico no teste da linguinha. Método: Trata-se de um estudo do 

tipo descritivo e de corte transversal, desenvolvido na Maternidade Escola Januário Cicco no período 

de janeiro à dezembro de 2016. Foram avaliados 3.138 neonatos e os dados analisados a partir de um 

banco de dados em planilha eletrônica contendo o armazenamento dos resultados a partir da 

aplicação do protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, por meio das frequências 

absolutas e percentuais. Resultados: Observou-se que dos 3.138 neonatos submetidos ao teste da 

linguinha, 2.980 (94,96%) dos RNs apresentaram normalidade, 66 bebês (2,10%) obtiveram um escore 

indicativo de reteste, e 92 (2,93%) apresentaram alteração no frênulo lingual, sendo encaminhados 

para o procedimento cirúrgico. Conclusão: A limitação no movimento de língua em bebês pode 

ocasionar dificuldades nas funções de sucção, deglutição, mastigação e fala. Com isso, é 

imprescindível o diagnóstico e a intervenção precoce, diminuindo os impactos nas funções do sistema 

estomatognático ocasionados pela presença de alteração no frênulo. 

Descritores: Freio Lingual, Triagem Neonatal e Fonaudiologia. 
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PROCESSAMENTO SENSORIAL AUDITIVO DE CRIANÇAS RESPIRADORAS ORAIS  

Bruna Negromonte Silva, Ana Carollyne Dantas de Lima, Raquel Costa Albuquerque, Daniele Andrade 

da Cunha, Hilton Justino da Silva. 

Artigo Original 

Parecer aprovação CEP: 992.769; CAAE 42103315.3.0000.5208. 

Introdução: A respiração é um processo vital no qual ocorre trocas gasosas entre o meio externo e os 

pulmões. Quando realizada em sua forma habitual, as vias nasais são responsáveis pelo recebimento 

do ar que seguirá até os pulmões. Então, qualquer obstrução nas vias aéreas superiores impossibilita 

esta função de ser realizada normalmente, levando o indivíduo a respirar pela boca. As consequências 

dessa alteração na forma de respirar são inúmeras, variando de acordo com a idade do indivíduo e 

com a duração do quadro obstrutivo e/ou do problema funcional que o levou à respiração oral, 

principalmente. Dentre elas, podemos destacar dificuldade com o sono, baixo rendimento físico, falta 

de atenção e concentração, mau funcionamento da tuba auditiva, otites e flutuação da audição. Esses 

últimos efeitos, relacionados à audição, podem influenciar no processamento auditivo de quem 

respira pela boca. Objetivos: Neste sentido, este estudo teve por objetivo verificar a relação entre 

respiração oral e alterações do processamento sensorial auditivo e discorrer sobre a repercussão 

dessas alterações no desenvolvimento das crianças. Métodos: Foram recrutadas crianças com 

diagnóstico fonoaudiológico de respiração oral e crianças sem alterações respiratórias na mesma faixa 

etária. Foi aplicada uma ficha para registro de dados e o Sensory Processing Measure (SPM) - Home 

Form - Sessão de processamento auditivo. Resultados: Foram avaliadas 38 crianças em idade escolar, 

19 respiradoras orais e 19 respiradoras nasais, a maioria das crianças era do sexo feminino, estavam 

na segunda infância e cursavam o ensino fundamental I. Na análise dos resultados da SPM não houve 

diferença significativa para o processamento sensorial auditivo nos grupos estudados; porém, a 

quantidade de crianças com alteração chegou a quase 50% em ambos os grupos. Conclusão: O 

processamento sensorial auditivo de crianças nessa idade deve ser avaliado periodicamente, pois 

transtornos na função auditiva acarretam atrapalho na funcionalidade em suas ocupações. Portanto, 

torna-se necessário um acompanhamento multidisciplinar destas, garantindo uma melhora no 

desempenho das funções e consequentemente na qualidade de vida. 

Descritores: Criança, Respiração bucal e Transtornos da audição.  
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PRODUÇÃO DE SIBILANTES EM INDIVÍDUOS COM FISSURA LABIOPALATINA REPARADA E 

DISCREPÂNCIA MAXILOMANDIBULAR ANTES E APÓS A CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Bruna Mara Adorno Marmontel Araújo, Andressa Sharllene Carneiro da Silva, Maria Natália Leite de 

Medeiros, Renata Paciello Yamashita, Inge Elly Kiemle Trindade, Ana Paula Fukushiro. 

 

Introdução: Desproporções maxilomandibulares afetam as funções orofaciais (FO). A cirurgia 

ortognática (CO) objetiva corrigi-las, beneficiando a harmonia facial e oclusão funcional. Indivíduos 

com fissura labiopalatina (FLP) estão suscetíveis a tais deformidades devido à presença da 

malformação e a interferência das cirurgias plásticas primárias. Nesta população, a fala precisa ser 

considerada, pois é alvo direto do defeito, levando a distúrbios obrigatórios, compensatórios e 

adaptações funcionais, ocorridas pelas deformidades estruturais acarretando distorções na produção 

dos fones.Objetivo: Investigar a ocorrência da distorção acústica (DA) em fones sibilantes [s] e [z] na 

fala de indivíduos com FLP reparada e discrepância maxilomandibular (trespasse horizontal - TH 

negativo), submetidos à CO.Métodos: Avaliou-se 20 indivíduos, 7 do sexo masculino e 13 do sexo 

feminino, idades entre 16 e 43 anos (23 anos em média), FLP reparada e TH negativo entre -1,78mm e 

-17,76mm (-5,68mm em média) e que apresentavam DA nos fones [s] e [z]. Os pacientes foram 

submetidos à avaliação clínica presencial da fala por dois fonoaudiólogos experientes, aplicando-se 

exame miofuncional orofacial específico, utilizando-se amostras de fala espontânea, texto e sentenças 

padronizadas, realizadas em média 2 dias antes da CO (PRÉ), 4 meses após (PC1) e 17 meses após 

(PC2). A análise estatística quanto à presença ou ausência da DA antes e após a CO (PRÉxPC1; 

PRÉxPC2; PC1xPC2) foi realizada pelo teste de McNemar, com significância de 5%.Resultados:  Dos 20 

indivíduos, 60% (12/20) eliminaram espontaneamente o distúrbio no PC1 e 40% (8/20) mantiveram a 

produção incorreta, com diferença significante (p<0,001). Na avaliação PC2, os achados foram de 75% 

(15/20) e 25% (5/20) respectivamente, para presença e ausência do sintoma, com diferença 

significante(p=0,004). Na comparação PC1xPC2, verificou-se que dentre os 8 (40%) pacientes em que 

foi observada a DA no PC1, 3 (38%) eliminaram e 5 (62%) mantiveram os sintomas no pós-operatório 

tardio.Conclusão: Verificou-se eliminação da DA em parcela significativa dos casos após CO. Em alguns 

casos, as alterações permaneceram, necessitando de reabilitação, que deve ser aplicada logo após a 

CO. Achados evidenciam a importância da atuação multiprofissional, visto que a CO propicia 

condições favoráveis às FO a serem adequadas pela intervenção fonoaudiológica. 
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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO IOWA ORAL PERFORMANCE INSTRUMENT (IOPI) 

Iasmin Goncalves Reis, Keiner Oliveira Moraes, Rodrigo Garcia Ribeiro, Andrea Rodrigues Motta, 

Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Estevam Barbosa de Las Casas. 

Introdução: O Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) é um dispositivo portátil reconhecido 

internacionalmente e amplamente utilizado para medir a pressão lingual. Trata-se de um dispositivo 

portátil no qual a pressão da língua é medida por meio de um transdutor de pressão, sendo analisada 

a pressão máxima que um indivíduo pode exercer contra um bulbo preenchido com ar e calibrado, ao 

se pressioná-lo contra o palato duro. Objetivos: Este estudo consiste em descrever uma proposta de 

avaliação sistematizada da capacidade de repetibilidade do IOPI em um ambiente controlado. 

Métodos: Foram realizadas reuniões em um grupo multiprofissional para a definição das técnicas de 

ensaio em bancada do instrumento. Durante um período de 6 meses graduandos, pós-graduandos e 

docentes de diferentes formações definiram o ensaio experimental no qual serão realizadas diversas 

medidas por um único operador, com o mesmo equipamento de medição e método de análise. 

Resultados: após as discussões e diversas propostas foi projetado um suporte impresso em 

impressora 3D, feito em material ABS, utilizando um dispositivo de calibração, o aparelho IOPI e o 

bulbo lingual. Na metodologia definida serão aplicadas forças entre 1kg e 7kg sobre o bulbo lingual, 

com duração três segundos e registrados os valores de pressão alcançados. Conclusão: a partir da 

integração multiprofissional foi possível propor uma forma de análise sistematizada do IOPI, seguindo 

os padrões de metrologia. Deste modo, o estudo poderá contribuir para o melhor entendimento 

desta ferramenta tão utilizada em pesquisas.  

Descritores: Reprodutibilidade, Repetibilidadee  IOPI. 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA DEGLUTIÇÃO COM BIOFEEDBACK 

ELETROMIOGRÁFICO 

Kallyne Rayanne Gomes Ferreira, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Leandro Araujo Pernambuco, 

Hilton Justino Da Silva. 

 

Introdução: O biofeedback eletromiográfico (BioEMG) é uma ferramenta capaz de trazer de maneira 

visível e em tempo real a quantificação da atividade elétrica muscular. Com possibilidade de 

armazenamento para posterior comparação, além de favorecer a atenção e motivação do paciente. 

Admiti-se que com a utilização de uma ferramenta que forneça informação visual e proprioceptiva, 

em tempo real, da musculatura envolvida na deglutição, seja possível modificar e reajustar o processo 

deglutitório eficazmente. Objetivo: Criar um protocolo de exercícios miofuncionais associados ao 

BioEMG, para o treinamento da deglutição. Métodos: Foi realizado um levantamento na literatura 

científica, com o intuito de estudar a fisiologia do exercício físico associando-a terapia miofuncional 

da deglutição com o BioEMG. Resultados: Para alcançar o acréscimo no fortalecimento muscular, 

aumento da resistência, melhora na mobilidade e controle das estruturas deglutitórias, foi 

estabelecido 12 sessões, realizadas em seis semanas, duas vezes por semana, com duração de 40 a 60 

minutos. Durante as sessões os indivíduos deverão: Manter o bolo alimentar na boca e respirar 

silenciosamente pelo nariz. Em seguida, engolir o bolo pressionando a língua contra o palato duro, 

fazendo esforço na musculatura oral durante a deglutição. Com relação a repetição, consistência e 

volume do bolo, foi estabelecido o seguinte protocolo, com base na literatura científica: Durante as 

quatro sessões iniciais, será solicitada a realização da deglutição de líquido com 10 ml de água em três 

séries, com oito a 12 repetições, em intervalos de 120 segundos entre as séries. Nas quatro sessões 

intermediárias, será solicitada a realização da deglutição livre, com 100 ml de água em três séries com 

oito a 14 repetições, com intervalos de 120 segundos entre as séries. Nas quatro sessões finais, será 

solicitada a deglutição de sólidos, em três séries com oito a 20 repetições, com intervalos de 60 

segundos entre as séries. Em todo momento de treinamento deve ser associado ao uso do BioEMG. 

Conclusão: Espera-se que, com essa estratégia terapêutica, o indivíduo consiga modificar e reajustar o 

processo deglutitório de forma mais eficaz, tendo possíveis acréscimos na força, resistência e 

mobilidade das estruturas deglutitórias. 

Descritores: Deglutição, Biofeedback; Terapia. 
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QUALIDADE DE VIDA DE SUJEITOS COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

Veronica Martins, Barbara Boeira, Fabiane Miron Stefani. 

 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de sujeitos com disfunção temporomandibular (DTM), por meio 

de três questionários, sendo estes: Oral Impact on Daily Performance (OIDP), Oral Health Impact 

Profile (OHIP-14) e o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC), todos 

traduzidos na versão português. Métodos: Baseia-se em um estudo transversal realizado na Clínica 

Escola de Fonoaudiologia e Clínica de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC), sendo iniciada após os participantes aceitarem assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), no período de março de 2015 a setembro de 2016. O estudo contou com a 

participação de 36 indivíduos com idades entre 19 à 53 anos, de ambos os sexos. Para tal, foram 

utilizados três questionários semelhantes e autoaplicáveis, os mesmos tinham como objetivo avaliar o 

impacto da DTM na qualidade de vida destes sujeitos, em diferentes situações. As instruções para 

preenchimento dos mesmos foram dadas aos participantes da pesquisa por dois pesquisadores 

calibrados entre si, até o momento em que todas as dúvidas fossem sanadas. Os dados coletados 

foram analisados estatisticamente por meio do programa de análise MedCalc®, sendo utilizado o 

teste estatístico correlação de Spearman, para análise de cada domínio de qualidade de vida. Para os 

testes empregados foram considerados o valor de P < 0,05, como nível de significância. O público alvo 

foram sujeitos diagnosticados com Disfunção Temporomandibular apenas de origem muscular. 

Resultados: Os aspectos biológicos e os aspectos funcionais apresentaram grande relação estatística 

correlacionados à qualidade de vida de sujeitos com DTM. Conclusão: Diante dos dados obtidos 

durante a pesquisa, observa-se que tanto os aspectos biológicos, quanto os funcionais afetaram 

evidentemente esta condição de saúde. Entretanto, os aspectos funcionais foram mais afetados do 

que os biológicos. Além destas, os questionários mostraram-se excelentes métodos de avaliação, 

contudo, os questionários OIDP e RDC, foram mais precisos para avaliar a qualidade quando 

comparados ao questionário OHIP-14. 

Descritores: Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, Fonoaudiologia e Qualidade 

de vida. 
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RELAÇÃO ENTRE A ETIOLOGIA DA RESPIRAÇÃO ORAL E A PRESSÃO MÁXIMA DA LÍNGUA 

Tiago Costa Pereira, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Andréa Rodrigues Motta. 

 

Introdução: A respiração oral pode provocar na criança alterações nas estruturas e funções do 

sistema estomatognático, sendo a tensão da língua frequentemente comprometida. Objetivo: verifi-

car a existência de relação entre pressão máxima da língua e a etiologia da respiração oral. Métodos: 

Foi conduzido um estudo transversal observacional descritivo e analítico com 59 crianças respiradoras 

orais com idades entre três e 12 anos (média de 6,5 anos e DP=2,4), atendidas no Ambulatório do 

Respirador Oral do HC-UFMG. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para a 

coleta da pressão de língua foi utilizado o Iowa Oral Performance Instrument – (IOPI). O bulbo foi 

posicionado atrás da papila palatina e foi solicitado a cada participante que o empurrasse com a 

língua com o máximo de força, sendo a contração mantida por 3 segundos. Foram realizadas três 

medidas para cada participante com tempo de repouso interséries de 30 segundos. Dados sobre a 

etiologia da respiração oral e oclusão dentária foram coletados nos prontuários. Resultados: Houve 

correlação moderada e positiva entre idade e pressão máxima da língua. Verificou-se menor pressão 

de língua em crianças com amigdalas grau II e adenoide >70%. Não foram verificadas associações 

estatísticas nas demais variáveis: sexo, oclusão, obstrução não mecânicas. Conclusão: As obstruções 

mecânicas, dentre elas a hipertrofia de adenoide e de amigdalas alteram a pressão máxima de língua 

em crianças respiradoras orais. 
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RELAÇÃO ENTRE FORÇA DA LÍNGUA NOS DENTES E POSIÇÃO DE LÍNGUA PERCEBIDA PELO SUJEITO 

Amanda Freitas Valentim, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Tatiana Vargas de Castro Perilo, 

Estevam Barbosa de Las Casas, Andréa Rodrigues Motta. 

 

Introdução: a alteração da posição de língua pode levar à má oclusão dentária. A avaliação 

fonoaudiológica dessa posição geralmente é realizada de forma perceptiva. Foi desenvolvido um 

método para quantificar a força da língua nos dentes, que pode auxiliar também neste diagnóstico. 

Objetivo: verificar se existe relação entre valores de força da língua nos dentes e a posição da língua 

percebida pelo sujeito tanto em repouso como em deglutição. Métodos: avaliou-se a força da língua 

no dente de 28 sujeitos hígidos com idades de 19 a 31 anos. Para tal, um sensor resistivo Flexiforce® 

foi fixado na superfície palatina do dente incisivo central superior direito e conectado a um circuito 

amplificador, a uma placa de aquisição de dados e a um computador. Foram realizadas medições em 

posição habitual e deglutição de saliva. Além disso, o sujeito foi questionado sobre qual era sua 

posição habitual de língua e onde o ápice da língua tocava durante a deglutição. Utilizou-se o teste 

Mann Whitney ao nível de 5% para análise estatística. Resultados: durante a posição habitual, a força 

da língua no dente foi de 0,00±0,00 N tanto para os sujeitos com toque da língua nos dentes, como 

para os sem toque. Na deglutição dirigida, a força foi de 0,47±0,44 N para o grupo com língua tocando 

os dentes nesta tarefa e 0,17±0,27 N para o grupo sem toque, sendo a diferença significante 

(p=0,004). Conclusão: o relato de anteriorização de língua impactou a força produzida pelo órgão 

apenas na função de deglutição. 
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RELATO DE ESTÁGIO: A VIVÊNCIA NA TRIAGEM NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA EM UMA 

MATERNIDADE ESCOLA 

Maria Gabrielly Amaral Gomes, Luiza Aline Costa Monteiro, Alessandra Pinheiro da Silva, Mônyka 
Ferreira Borges, 
 

Os programas de triagem neonatal vêm crescendo gradativamente no Brasil à medida que sua 

importância na atenção primária é reconhecida pois, além de segmentar a população neonatal 

conforme a sua necessidade, possibilita um diagnóstico precoce. O Teste da Linguinha é regulamen-

tado pela Lei Nº 13.002 e ocorre por meio da aplicação do protocolo de avaliação do frênulo lingual 

em bebês, propiciando a detecção precoce de alterações, o qual, quando alterado, pode compro-

meter a mobilidade de língua, afetando a amamentação, mastigação, deglutição e fala. Em conso-

nância com o crescimento dos programas de triagem neonatal e com a importância do Teste da Lin-

guinha, cresce equivalentemente a busca por estágios que contemplem conhecimento e formação 

nesta área. A inserção do aluno de graduação no cotidiano de trabalho coopera na formação e na pre-

paração de um profissional com desempenho produtivo e consciente. Diante do exposto, este relato 

de experiência objetiva apresentar a percepção e vivência de uma estudante de Fonoaudiologia do 

quinto período durante a oportunidade de estágio extracurricular no ambulatório de triagem 

neonatal fonoaudiológica em umaMaternidade Escola do Rio Grande do Norte. O trabalho foi 

autorizado pela fonoaudióloga responsável pelo setor e para coleta de informações foi utilizado um 

diário de estágio com observações pessoais sobre o serviço e sua relevância, bem como a participação 

nos atendimentos clínicos realizados: Teste da Linguinha, reteste e encaminhamento para cirurgia 

quando necessário. No decorrer desta experiência foi possível observar o aumento nas possibilidades 

de atuação, a descoberta de habilidades até então desconhecidas e a preparação para a realidade que 

está por vir, ressignificando tudo que já foi vivido em sala de aula. A partir disso, fica clara a 

necessidade de ampliar os estágios na área da Fonoaudiologia, os quais proporcionam vivências que 

cooperam na qualificação profissional e trazem reflexos positivos para o exercício dos futuros 

fonoaudiólogos. 

 

Descritores: Freio lingual; Diários; Estudantes de Ciências da Saúde; Fonoaudiologia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET GRADUASUS NO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NO ESPÍRITO 

SANTO 

Bianca Meirelles Burini, Deborah Pavão Roveta, Raí Dos Santos Santiago, Janaína De Alencar Nunes, 

Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves. 

 

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde possui a iniciativa 

voltada ao fortalecimento das ações de integração ensino-serviço- comunidade, que incentiva a 

formação de grupos de aprendizagem tutorial por meio da iniciação ao trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar dos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde. Objetivo: Relatar as ações 

de promoção de saúde e prevenção de doenças na unidade básica de saúde em Vitória-ES.Métodos:  

Trata-se de um relato de experiência retrospectivo e descritivo. As atividades foram desenvolvidas 

pelos acadêmicos, preceptores e tutores dos cursos de fonoaudiologia, enfermagem, terapia 

ocupacional, nutrição e medicina da Universidade Federal, no período de junho de 2016 a março de 

2017. Resultados: Inicialmente foi realizado o estudo do diagnóstico situacional da comunidade e 

após foram propostas ações interdisciplinar de promoção de saúde e prevenção de doenças de 

acordo com a demanda do território. Dentre as atividades realizadas, destacam-se a participação dos 

discentes nas reuniões de equipe, nos grupos de idoso e no planejamento familiar, e visitas nas 

escolas e no domicílio. Nas ações de promoção de saúde foram realizadas oficinas na Semana Mundial 

do Aleitamento Materno, ações de cuidado e prevenção da saúde do homem, mutirão no Outubro 

Rosa, oficina de Mastigação e Deglutição para idosos, orientação vocal para as agentes de saúde; ação 

em comemoração ao Dia das Mulheres, Campanha do Sono e palestra sobre a Fonoaudiologia na 

Estética Facial, com o intuito na melhoria da qualidade de vida dos usuários. Conclusão: As atividades 

desenvolvidas no PET contribuíram para a interação acadêmica e atuação multiprofissional, além da 

inclusão precoce do futuro fonoaudiólogo na atenção básica permitindo um enriquecimento em sua 

formação. 

Descritores: Saúde coletiva, Fonoaudiologia, Aprendizagem baseada em problemas e Promoção da 

Saúde. 
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RESULTADO DO USO DA ELETROTERAPIA ASSOCIADA À TERAPIA CONVENCIONAL NOS DISTÚRBIOS 

MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS 

Juscelina Kubitscheck de Oliveira Santos, Grazielle Duarte de Oliveira. 

 

Relato de caso 

Tema: A Eletroestimulação neuromuscular (EENM) se apresenta com grande importância em vários 

segmentos na clínica da reabilitação podendo ser usada para o aumento efetivo na força muscular. 

Objetivo: Avaliar o resultado da eletroterapia associado à terapia convencional nos distúrbios 

miofuncionais orofaciais. Procedimentos: Trata-se de um relato de caso de um paciente de 23 anos, 

do sexo masculino, com queixa de ininteligibilidade de fala e respiração oral, que iniciou 

acompanhamento fonoaudiológico em janeiro de 2017. Foi realizada a avaliação miofuncional 

orofacial por meio do protocolo MBGR (Genaro et al.,2009). Na intervenção fonoaudiológica, foi 

utilizado protocolo das canetas extensoras forma intra e extraoral de eletroterapia, associada a 

exercícios orofaciais. A corrente elétrica utilizada foi a do tipo Estimulação Elétrica Funcional (FES), 

que recrutam fibras musculares tipo I e tipo II para resistência, força e contração muscular. Os 

parâmetros da eletroterapia foram modulados com Frequência (R) de 50Hz, Largura de pulso (LP) de 

250us e a intensidade variou de acordo com a sensibilidade do paciente.Durante a estimulação com 

as canetas extensoras o paciente teve 5 minutos de descanso e 5 minutos para execução dos 

exercícios orofaciais. Resultados: Na avaliação observou-se lábios entreabertos e lábio superior 

encurtado, tensão mentual no vedamento do lábio, língua hipofuncionante, bochechas hipotônicas e 

com mobilidade reduzida, respirador oral, mastigação unilateral. No que se refere à fala, percebeu-se 

ceceio anterior na emissão do fonema /s/. Após 12 sessões de terapia convencional associada à 

eletroterapia com as canetas observou-se melhora da inteligibilidade de fala, da tonicidade e da 

postura de língua, redução da tensão do mento no vedamento labial, mastigação unilateral passou a 

ser bilateral. Conclusão: A Fonoaudiologia pode se beneficiar e apresentar resultados satisfatórios 

com a terapia convencional associada ao uso das canetas de eletroterapia. Este estudo demonstrou 

resultado favorável no tratamento de alterações miofuncionais orofaciais por possibilitar uma 

contração muscular direta com adequação dos parâmetros alterados. 

Descritores: Fonoaudiologia, Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea e Fala. 
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RESULTADOS DE FALA DO TRATAMENTO DA FISSURA DE PALATO: NASALIDADE AOS 5 ANOS DE 

IDADE 

Debora Natalia de Oliveira, Ana Claudia Martins Sampaio-Teixeira, Renata Paciello Yamashita, Ana 

Paula Fukushiro, Inge Elly Kiemle Trindade. 

Introdução: A fissura de palato isolada é a causa mais comum da insuficiência velofaríngea, a qual 

afeta a produção da fala, levando a distúrbios obrigatórios: hipernasalidade, emissão de ar nasal, 

audível ou não (EAN), fraca pressão intraoral (FPI); e, a erros articulatórios ativos (EAA). O julgamento 

perceptivo-auditivo é o principal método de avaliação da fala de pacientes com fissura palatina e de 

acompanhamento dos resultados das intervenções cirúrgicas e terapêuticas. Objetivo: Avaliar os 

resultados de fala do tratamento cirúrgico da fissura de palato isolada oferecido de rotina no Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais-Universidade de São Paulo (HRAC-USP), por meio de 

avaliação perceptivo-auditiva em crianças de 5 anos de idade. Métodos: Foram avaliadas, 

prospectivamente, 27 crianças com fissura de palato isolada operada, entre 4:8 a 5:6 anos de idade na 

avaliação, de ambos os gêneros. A avaliação perceptivo-auditiva foi realizada utilizando gravação 

audiovisual durante a produção de três contextos de fala: conversa espontânea (CE), recontagem de 

estória (RE) e nomeação de figuras (NF) ou produção de vocábulos. As gravações foram avaliadas por 

três fonoaudiólogos com experiência na área quanto a hipernasalidade, utilizando escala de 4 pontos 

(0=ausente, 1=leve, 2=moderado, 3=grave), e, EAN, FPI e EAA, classificados como ausentes ou 

presentes. A concordância intra e interjuízes foi determinada para os escores de hipernasalidade das 

três amostras. Foi realizada a comparação dos escores de HIPER, EAN, FPI e EAA das três amostras de 

fala utilizando o Teste de Friedman, com nível de significância de 5%. Resultados: Na CE a maior 

parcela das crianças apresentou ausência de hipernasalidade (67%) e, ausência de EAN (93%), FPI 

(85%) e EAA (78%). O mesmo foi observado para RE (66%; 89%; 85%; 70%) e NF (63%; 78%; 81%; 

70%), respectivamente. A concordância intra e interjuízes no julgamento da hipernasalidade foi, em 

sua maioria, quase perfeita ou perfeita. Não houve diferença estatisticamente entre as amostras 

(p<0,05). Conclusão: A avaliação perceptivo-auditiva mostrou bons resultados de fala em parcela 

considerável dos pacientes em tratamento no HRAC-USP, sendo efetivo na eliminação da 

hipernasalidade em cerca de 67% das crianças com fissura de palato isolada. 

Descritores: Fala, Fissura Palatina e Insuficiência Velofaríngea. 
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SAHOS NA INFÂNCIA 

Alessandra Alves Santos, Cíntia de Menezes Santos, Gerlane Karla Bezerra Oliveira Nascimento. 

 

Relato de Caso 

Tema: As alterações respiratórias destacam-se nos distúrbios do sono, uma dessas alterações é o 

ronco, que é resultante da vibração dos tecidos musculares localizados na região da orofaringe, 

dependendo da intensidade o ronco acarreta microdespertares que acabam refletindo na vida diária 

do indivíduo. Crianças que roncam podem apresentar falta de concentração, cansaço, sonolência 

diurna, alterações no humor e limitações no desempenho escolar. Objetivo: Relatar o caso de um 

paciente respirador oral com queixa de ronco. Procedimento: o estudo é baseado em um relato de 

caso, sexo masculino, 10 anos de idade, com queixa de ronco. As informações foram obtidas através 

dos protocolos MBGR e Pafore. No qual abordou sobre a condição do sono, da saúde respiratória, dos 

aspectos bucais diurnos, de tratamentos e/ou avaliações realizadas anteriormente e exploração facial. 

Como registro foram tiradas fotografias da região intra-oral, do corpo e face em postura e posição 

habitual para a análise corporal, morfológica, intra e exta oral. A partir dos dados coletados foi 

elaborado um plano terapêutico para fortalecimento e mobilidade da região intra- oral. Resultados: O 

paciente ainda encontra-se em terapia miofuncional fonoaudiologica, porém, já apresenta melhora 

no quadro de ronco, na qualidade do sono e na interação com os terapeutas. Conclusão: As 

estratégias utilizadas mostram-se eficazes, pois, nota-se uma melhora na intensidade do ronco e na 

qualidade do sono do paciente.  

Descritores: Ronco, Terapia miofuncional e sono. 
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TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA COM USO DE BANDAGEM ELÁSTICA TERAPÊUTICA COM FINS 

ESTÉTICOS: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Ana Maria Mees, Ana Paula Carneiro do Nascimento, Camila da Rocha Borba, Heloisa Dallazem 

Opaloski, Angela Ruviaro Busanello-Stella, Fabiane Miron Stefani. 

Introdução: A Estética Facial como área da fonoaudiologia tem o propósito de promover uma face 

mais rejuvenescida atenuando as rugas de expressão, através de uma proposta não invasiva e natural. 

Mediante tal atuação, são observados através dos estudos disponíveis na literatura resultados 

satisfatórios. No entanto, a maioria dos estudos publicados apresentam os resultados após o 

tratamento de forma subjetiva, por meio de fotografias e relatos de satisfação dos clientes, por este 

motivo, se torna importante a avaliação e acompanhamento terapêutico através da antropometria, 

ciência que estuda as medidas de tamanho, peso e proporções do corpo humano, assim, é possível 

desenvolver um trabalho quantitativo, com comparação precisa antes e após o tratamento fonoau-

diológico na estética facial. Objetivos: Comparar os valores das medidas antropométricas faciais de 

mulheres com queixa de estética facial, pré e pós a terapia fonoaudiológica realizada com e sem o uso 

de bandagem elástica terapêutica. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental, com aplicação 

de intervenção terapêutica e avaliações quantitativas. Participaram da pesquisa oito mulheres com 

idades entre 35 e 55 anos, com queixa de estética facial. Quatro das participantes realizaram o trata-

mento fonoaudiológico associado ao uso de bandagem elástica terapêutica e quatro realizaram 

apenas tratamento fonoaudiológico convencional. Inicialmente, foram realizadas as avaliações clínica 

e antropométrica da face e em seguida foi realizada a intervenção terapêutica durante o período de 

seis semanas, em dois encontros semanais, totalizando 12 sessões. Após a intervenção terapêutica 

foram realizadas as reavaliações clínica e antropométrica da face dos sujeitos. Para análise dos dados, 

foram aplicados o Teste Mann-Whitney U e o Teste de Correlação de Spearmann. Resultados: Houve 

diferença entre as medidas antropométricas faciais em ambos os grupos, sendo o lábio inferior (sto-

gn) a medida que mais se modificou nos dois grupos após o tratamento fonoaudiológico para melhora 

da estética facial. Houve correlação inversa de força moderada, entre a idade e a diferença das 

medidas antropométricas faciais do terço inferior da face (sn-gn) e do lábio inferior (sto-gn) das 

pacientes de ambos os grupos pré e pós-tratamento. Além disso, foi possível observar diminuição da 

diferença entre a distância do canto externo dos olhos ao cheillion após o tratamento no grupo com 

bandagem, em comparação ao grupo sem bandagem que manteve a diferença após o tratamento. 

Conclusão: De forma geral, obervaram-se diferenças significativas entre as medidas antropométricas 

da face antes e após a terapia fonoaudiológica com fins estéticos.     
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM DISFAGIA OROFARÍNGEA E RECUSA ALIMENTAR  

Viviane Cristina dos Santos, Gleiciane Almeida Lima. 

 

Introdução:Oprocesso de percepção e recepção do alimento -fase antecipatória da deglutição - pode 

estar alterado nos quadros de disfagia. Observou-se na instituição proponente interferência no prazer 

oral e aceitação da alimentação mediante a oferta dos alimentos pastosos em um utensílio que não 

permitia a separação dos mesmos.Objetivo:Avaliar a melhora na alimentação após introdução de um 

prato com divisórias.Metodologia:Estudo quantitativo, transversal.Distribuição de 10 pratos com 

divisória para acolhidos com quadro de disfagia orofaríngea, sendo a consistência alimentar pastosa 

homogênea e relatos de recusa alimentar. Ao final de 01 mês foi realizada uma pesquisa de aplica-

bilidade por meio de um questionárioenvolvendo todos os cuidadores que o utilizaram. As perguntas 

abordaram: facilidade no manuseio, se o acolhido demonstrou gostar da refeição no prato, mudança 

no volume da ingesta, satisfação com o modelo do prato e indicação para outro 

acolhido.Resultado:Participaram um total de 24 profissionais.100% (24) dos participantes 

classificaram como fácil a utili-zação do prato novo. 85% (20) dos profissionais observaram que os 

acolhidos gostaram de alimentar utilizando o utensílio. Já 22 profissionais (92%) relataram que os 

acolhidos passaram a alimentar. 23 (96%) participantes indicariam o prato para outros acolhidos. Por 

fim, 100% da amostra aprovaram o modelo do prato adquirido.Conclusão:O uso do prato com 

divisória se mostrou satisfatório ao manter a consistência segura para deglutição possibilitando o 

prazer oral bem como na inferência daredução da recusa, desperdícios alimentares e melhor oferta 

energética. 

Descritores: Recusa alimentar, Disfagia orofaríngea e Alimentação. 
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A MASTIGAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA 

Gerlane Karla Bezerra Oliveira Nascimento, Rodrigo de Souza Bulhões, Patricia Mendes Balata, Hilton 
Justino da Silva. 

 

Introdução: Em Fonoaudiologia, mais precisamente na área da Motricidade Orofacial (MO), o 
principal foco de estudo é o Sistema Estomatognático (SE) e, consequentemente, sua principal 
função: a mastigação. O entendimento desta função desperta interesse dos profissionais da saúde, 
por ser um estímulo preponderante para o crescimento, desenvolvimento e manutenção saudável do 
SE(1).Caracterizada como ato fisiológico, em constante aperfeiçoamento ao longo do 
desenvolvimento humano (GOMES, BIANCHINI, 2009), a mastigação tem por finalidade fragmentar o 
alimento em partículas menores, preparando-as para a deglutição e a digestão; sendo uma ação 
aprendida dependente das vias neurais e conexões sinápticas estabelecidas e comandadas pelo 
córtex cerebral, diferente da respiração, sucção e deglutição, as quais também são funções 
estomatognáticas, porém inatas e inicialmente controladas de forma reflexa (2,3).Para que este 
processo ocorra de modo harmonioso, é necessária a contração coordenada de grupos musculares, 
sendo os músculos mastigatórios os mais atuantes(4,5). A eficiência da mastigação é garantida pela 
força exercida na contração desse músculo, além da modulação exercida pelas articulações 
temporomandibulares (ATM’s) e pelo sistema neuromuscular(6,7,8).Acredita-se que a dinâmica e os 
aspectos mastigatórios ao longo do desenvolvimento humano sejam distintos, ou seja, da infância até 
a adolescência há um aprimoramento funcional crescente da mastigação, sendo esta estabilizada 
nafase adulta e atenuada na senescência.Objetivo: Realizar análise eletromiográfica dos músculos 
masseteres em indivíduos sem queixas orofaciais representantes dos ciclos da infância, adolescência, 
fase adulta e senescência. Métodos: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos e todos os participantes foram apresentados aos objetivos da pesquisa por meio do 
termo de consentimento livre e esclarecido, obedecendo as diretrizes e normas regulamentadoras do 
Conselho Nacional de Saúde 196/96.Tratou-se de um estudo transversal, analítico e observacional. 
Desenho do tipo série de casos. O período de coleta foi de Maio à Novembro de 2016.A seleção dos 
voluntários obedeceu os seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos, sem queixas orofaciais. 
Foram excluídos da amostra os voluntários com disfunção temporomandibular (DTM), que faziam uso 
de próteses dentárias mal adaptadas, que apresentaram perdas de mais de três elementos dentários, 
que apresentaram lesões ulcerativas de cavidade oral, que faziam uso de aparelhos ortodônticos ou 
ortopédicos em maxila ou mandíbula, com perda de sensibilidade oral, disfágicos, e portadores de 
síndromes ou malformações craniofaciais. A amostra foi composta por 120 voluntários, distribuídos 
em quatro grupos de acordo com a faixa de idade. O grupo 1 foi composto por 30crianças com média 
de idade igual a 9 anos; o grupo 2 contou com 30 adolescentes apresentando média de idade igual a 
17 anos; o grupo 3 foi integrado por 30 adultos com média de idade igual a 32 anos; e o grupo 4 foi 
formado por 30 idosos com idade média de 67,5 anos. Os voluntários foram submetidos à avaliação 
da mastigação por meio da eletromiografia de superfície durante o repouso, contração voluntária 
máxima, mastigações unilaterais direita e esquerda e mastigação habitual (o alimento utilizado foi o 
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pão francês com 25g); bem como a verificação da força de mordida entre os dentes incisivos centrais, 
molares do lado direito e molares do lado esquerdo. Realizou-se ainda a tomada de medidas 
antropométricas faciais das hemifaces direta e esquerda dos voluntários. Os participantes foram 
filmados durante todas as etapas do exame eletromiográfico e após a análise das gravações, a 
mastigação habitual foi caracterizada segundo o número de ciclos mastigatórios, a preferência por 
lado de mastigação e a velocidade mastigatória. A pesquisa não evidenciou riscos aos participantes, 
pois se tratou da realização de procedimentos simples e não invasivos. A população estudada recebeu 
os resultados gerais das avaliações, além de orientações para manutenção da saúde do Sistema 
Estomatognático. Resultados: Para análise dos dados foram obtidas as medidas quantitativas e 
qualitativas: média, mediana e desvio padrão, as frequências absolutas e percentuais; o coeficiente de 
correlação de Spearman (devido ao tamanho da amostra e pela possibilidade de captar associações 
não lineares) e o Mann-Whitney (para comparação de medianas de grupos independentes, devido ao 
tamanho da amostra e à ausência de necessidade de normalidade em distribuição). Os dados foram 
digitados em planilha no programa Microsoft Excel 2000 e todas as análises foram executadas no 
ambiente computacional R 3.3.2.As medidas antropométricas foram verificadas entre os pontos ex 
(canto externo do olho) e ch (cheilion-comissura labial) nas duas hemifaces. Verificou-se, em todos os 
grupos, uma equivalência nas medidas quando comparou-se a hemiface direita com a esquerda. Ao 
analisar cada grupo isoladamente, levando em consideração a variável sexo, não foi evidenciada 
diferença significativa entre as medidas faciais. Notou-se uma discreta tendência de aumento das 
medidas ex-ch entre a infância e a fase adulta, seguida de decréscimo na senescência.A investigação 
dos valores de força de mordida revelou não existir diferenças significativas entre os grupos 
estudados. Houve uma tendência de aumento da força entre os ciclos da infância e adolescência, 
seguida de discreto decréscimo na fase adulta e ciclo da senescência. Quando a variável sexo foi 
levada em consideração, percebeu-se discreto aumento de força entre os homens, exceto no grupo 
de adultos.Quanto os resultados eletromiográficos durante o repouso muscular verificou-se uma 
similaridade dos potenciais mioelétricos entre os grupos, porém, percebeu-se entre os idosos, uma 
tendência a elevação destes potencias. Ao considerar a variável sexo nessa análise, foi visto que há 
um discreto aumento do potencial mioelétrico entre os homens quando comparados aos resultados 
das mulheres.A eletromiografia durante a contração voluntária máxima dos músculos masseteres 
mostrou-se crescente até a fase adulta, com decréscimo no grupo de idosos. Não foi evidenciada 
diferença entre os potenciais mioelétricos dos masséteres direito e esquerdo nos grupos estudados e 
a variável sexo não influenciou os resultados, mas percebeu-se que no sexo masculino os valores 
encontraram-se maiores em relação aos femininos.Durante a mastigação executada apenas do lado 
direito, verificou-se uma significativa diferença nos potencias mioelétricos dos masseteres das 
crianças do sexo feminino. Essa característica não foi identificada nos demais grupos. Em todos os 
grupos percebeu-se que nessa ação o masseter direito comporta-se com maiores potenciais 
eletromiográficos ao ser comparado com o masseter esquerdo, porém não houve evidência 
estatística comprovada.Na mastigação unilateral esquerda também foi evidenciada diferença 
estatística entre os valores mioelétricos registrados nos masseteres direito em comparação ao 
esquerdo nas meninas do grupo de crianças. Essa diferença também foi identificada nos homens do 
grupo de adultos e os adolescentes do sexo masculino apresentaram forte tendência a esse 



 
 
 
 
 
 

79 
 

comportamento. Nos grupos de crianças, adolescentes e idosos percebeu-se que, nesse tipo de 
mastigação, o masseter esquerdo comporta-se com maiores potenciais eletromiográficos ao ser 
comparado com o masseter direito, porém, no grupo de adultos, verificou-se o contrário.A análise 
eletromiográfica da mastigação habitual revelou um equilíbrio mioelétrico entre os masseteres direito 
e esquerdo nos grupos estudados, exceto entre os adolescentes do sexo masculino, os quais 
apresentaram maiores potenciais no masseter esquerdo.As variáveis força de mordida, atividade 
mioelétrica e antropometria facial foram correlacionadas em cada grupo e entre os grupos. Nessas 
análises foram identificadas correlações positivas entre a força de mordida esquerda e os valores 
antropométricos faciais do lado direito da face no ciclo da adolescência. Em adultos foi identificada 
uma correlação negativa entre a força de incisão e os valores antropométricos da hemiface direita. 
Houve a detecção de uma correlação positiva entre a mastigação unilateral direita e força de incisão 
no grupo de idosos, bem como identificou-se correlação negativa entre a força de mordida direita e a 
mastigação à esquerda, no mesmo grupo.Ao associar a força de mordida com o lado de predomínio 
da mastigação, pode-se perceber que o ciclo da infância apresentou maiores valores de força de 
mordida à direita quando o lado de preferência mastigatória ocorreu do lado direito, e quando o lado 
de preferência da mastigação ocorreu do lado esquerdo a força de mordida também apresentou-se 
maior à esquerda. Nos ciclos da adolescência e senescência também foi visto que o lado de 
predomínio mastigatório à esquerda correspondeu ao lado de maior força mordida. O grupo de 
adultos não apresentou uma forte associação entre lado mastigatório e força de mordida, embora 
tenha sido identificada uma tendência a esta associação.Conclusão: De acordo com os resultados 
encontrados no presente estudo, foi verificado que o comportamento mastigatório variou segundo a 
idade e o sexo, apontando uma tendência de correlação entre os componetes anatômicos e 
funcionais envolvidos nessa função estomatognática. 

Descritores: Mastigação, Fonoaudiologia e Eletromiografia 
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ALTERAÇÕES MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS EM IDOSOS USUÁRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS 

Vinícius Costa da Silva, Azuíla da Silva Souza Paiva, Victor Costa Alves Medeiros Vieira, Cristian Luan 

da Silveira Macena, Mayra Maria Oliveira de Lima, Joana Domitila Ferraz Silva, Taize Fablicio da Silva, 

Amanda Rodrigues de Medeiros. 

Introdução: Mesmo com a perspectiva do Brasil tornar-se o sexto país do mundo em número de 

idosos em 20251, os habitantes brasileiros ainda possuem uma alta prevalência de perda dos dentes, 

principalmente no Nordeste, onde se encontra o maior número de idosos edêntulos.Essas perdas 

podem ser parciais ou totais, e propiciam alterações no sistema estomatognático, tais como mudan-

ças na forma das estruturas ósseas e na relação maxilomandibular, que provocam um desequilíbrio 

neuromuscular, dificultando as funções desempenhadas pelo referido sistema, apre-sentando 

problemas mastigatórios, na fala e dificuldades na deglutição, podendo também interferir no 

processo de adaptação da prótese dentária3. Isso impacta diretamente na qualidade de vida do idoso 

aumentando indícios de engasgos e diminuindo seu convívio social.Problemas de adaptação poderão 

surgir ao realizar-se um tratamento protético, dentre os quais estão os ferimentos intraorais, fala 

alterada e dificuldade para mastigar. Além do que, mandíbula do idoso perde massa óssea e a gengiva 

torna-se mais fina o que prejudica o processo de adaptação de próteses. Esse quadro de desconforto 

pode permanecer e adaptação fisiológica não ocorre, levando até ao abandono do uso da 

próteses.Objetivo: Descrever as principais alterações miofuncionais orofaciais em idosos usuários de 

próteses dentárias.Método: A presente pesquisa consiste de um estudo de campo, do tipo 

exploratório de cunho descritivo, delineado a partir de uma análise de corte transversal e com 

abordagem quantitativa. Foi realizada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do bairro da 

Torre, no Núcleo de Estudos e Aperfeiçoamento Odontológico (NEAO) e na Clínica Escola de 

Odontologia do UNIPÊ, localizados no município de João Pessoa-PB, no período de maio/2016 a 

fevereiro/2017.A amostra foi composta por 27 idosos de ambos os sexos, selecionados por 

conveniência, mediante adequação aos critérios de inclusão: possuir idade acima de 60 anos, ser 

usuário de prótese dentária total ou parcial removível e consentir a participação por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da amostra os 

idosos que não assinaram o TCLE e os que não colaboraram com a realização da avaliação 

oromiofuncional em sua totalidade. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o Protocolo 

de Avaliação Miofuncional Orofacial para Usuário de Próteses Dentárias Total e Parcial Removível, 

proposto por Bianchini et al (2012), de forma adaptada. O referido instrumento constitui-se de duas 

partes: a primeira refere-se à entrevista inicial com o paciente, em que são coletadas informações 

sobre tempo e motivo da utilização da prótese e possíveis dificuldades de adaptação, assim como 

problemas e ou alterações da fala, mastigação, audição e hábitos deletérios. A segunda parte 

corresponde ao exame das estruturas orofaciais e das funções estomatognáticas, onde o protocolo 
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propõe que as verificações devem ser realizadas por observação visual e impressão subjetiva do 

examinador. A análise de dados foi realizada por meio do software estatístico IBM SPSS, no qual 

pôde-se extrair resultados quantitativos organizados e estruturados que facilitou a correlação entre 

as variáveis.O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de João 

Pessoa – UNIPÊ/PB sob CAAE nº 53941416.4.0000.5176.Resultados: Do total de 27 idosos, 18 (67%) 

deles eram do sexo feminino e 09 (33%) do sexo masculino. A idade dos sujeitos variou entre 61 a 87 

anos, sendo a média de idade de 71 anos.Durante a entrevista inicial, pôde-se coletar informações 

quanto ao tempo de perda dentária, o tempo de uso de prótese e presença ou não de dificuldades na 

adaptação da prótese. Boa parte (41%; n=11) possui mais de 30 anos de tempo de perda dentária, 8 

(30%) idosos relataram o tempo de perda de 21 a 30 anos e os demais (29%; n=7) entre 0 a 20 anos. 

Com relação ao uso da prótese, alguns já fazem uso há mais de 30 anos (n=9, 33%), porém outros 

estão usando há menos de 10 anos (n=8, 30%), 5 idosos fazem uso entre 21 e 30 anos (19%) e o 

restante utiliza a prótese de 11 a 20 anos (n=4, 18%). No tocante às dificuldades na adaptação da 

prótese, 56% (n=15) afirmaram ter e os demais não (n=12, 44%) enquanto 33% (n=9) relataram estar 

com a prótese instável. Apenas 1 (4%) idoso relatou problemas em relação à fala antes do uso da 

prótese, enquanto 10 (37%) na auto avaliação, relataram ter problemas atualmente fazendo uso da 

prótese; 70% (n=19) dos idosos relataram também haver problemas com a mastigação além de alguns 

(n=7, 26%) possuírem o hábito parafuncional de apertar os dentes. Na análise facial dos participantes, 

70% (n=19) apresentaram assimetria, e com tensões faciais, 78% (n=21) possuem tipo de perfil reto e 

55% (n=15) com característica craniofacial curta. Quanto à avaliação da saúde dentária, grande parte 

esteve com o periodonto normal (n=23, 85%), 37% (n=10) sendo edentado posterior bilateral e outros 

(n=9, 34%) sendo edentado posterior unilateral ou intercalar ou anterior intercalar; as próteses foram 

classificadas em 74% (n=20) dos idosos como mucossuportadas e os demais em dentossuportadas e 

dentomucossuportadas totalizaram 26% (n=7), no qual em 96% (n=26) dos casos com oclusão.Na 

verificação das estruturas e musculatura, destaca-se: fechamento labial presente em todos (n=27, 

100%), marcas na mucosa labial em 33% (n=9) dos idosos, 52% (n=14) com hipotonia funcional dos 

músculos orbicular da boca, masseter e bucinador, com mobilidade labial preservada para a maioria 

(média 77%); na língua, 67% (n=18) estiveram na posição normal, 44% (n=12) sem presença de 

marcas, sendo o acoplamento a mobilidade menos realizada (37%, n=10); as bochechas 

apresentaram-se ambas caídas em 37% (n=10) dos idosos e com presença de marcas em 33% (n=9) 

dos idosos; verificou-se a contração simultânea nos músculos bucinador e masseter em 74% (n=20) 

enquanto houve presença de contração do músculo mentual em apenas 37% (n=10); evidenciou-se 

limitação na abertura da boca em 41% (n=11) dos sujeitos associados com presença de ruído (30%, 

n=8) e desvios na abertura e fechamento (41% n=11).No tocante à avaliação das funções 

estomatognáticas, a respiração esteve predominantemente nasal (n=26, 96%), e nenhum apresentou 

dificuldade ao respirar; mastigação predominantemente bilateral alternada (n=14, 52%) com 
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presença de corte anterior (n=20, 74%); a deglutição mostrou-se com apertamento labial em 56% 

(n=15) dos idosos, estando a maioria sem pressionamento perioral (67%, n=18), 18% (n=5) 

apresentaram tanto escape de líquido quanto deglutição com ruido e 30% (n=8) movimento de 

cabeça ao deglutir; poucos apresentaram distorção na fala (n=6, 22%) e escape de saliva na fala (n=2, 

7%).Discussão: A maioria dos entrevistados perdeu os dentes muito jovens, o que pode estar 

relacionado com o perfil regional e cultural dessa geração de idosos que relataram pouco 

conhecimento na sobre tratamentos odontológicos na época da extração condizente com a literatura, 

que refere também sobre o medo de tratamentos longos, sofridos e o custo maior para o tratamento 

conservador, o que incentiva a transição para o edentulismo, sendo que a indicação da extração dos 

dentes é dada frente ao processo inflamatórios.As alterações miofuncionais orofaciais, fazem parte 

do processo de senescência sejam em indivíduos usuários de prótese ou com os dentes naturais, no 

entanto, em indivíduos edêntulos, o prejuízo nas funções estomatognáticas como mastigação e fala 

ficam mais evidentes, porém, para esses indivíduos o uso da prótese é favorável para compensação e 

adaptação das funções5,6, esse fato ficou evidente nessa pesquisa, pois apesar das várias alterações 

como, limitação no movimento mandibular, hipotonia muscular do bucinador e masseter, assimetria 

e tensão facial, as funções como, mastigação, deglutição e fala, mesmo com algumas adaptações 

(pressionamento labial, movimento de cabeça) puderam ser realizadas. Em geral, houve uma 

prevalência maior de alterações nos indivíduos que relataram problema de prótese mal adaptada. A 

reabilitação bucal pelo uso de próteses dentárias valoriza a fala dos usuários, em vários aspectos 

inclusive o emocional6, logo ficou evidente nesta pesquisa a importância da prótese bem adaptada e 

estável, para minimizar as dificuldades de fala.A SB Brasil 20102 apontou para condições periodontais 

no grupo de 65 a 74 anos, mostrando que 90,5% tinham sextantes excluídos. Dos poucos sextantes 

em condições de exame nesse grupo etário, 4,2% apresentavam cálculo e 3,3% bolsas periodontais, 

sendo que, dessas, 2,5% eram bolsas rasas. A presente pesquisa se mostrou coerente neste ponto 

onde apenas 15% apresentou algum problema periodontal.Em 2010, os resultados do mais recente 

levantamento epidemiológico nacional indicaram que a situação de saúde bucal melhorou, 

comparando com 20032, no entanto para esses indivíduos edêntulos é importante se invista na 

atenção básica para que tenham próteses de qualidade e bem adaptadas, sendo necessário o 

acompanhamento do fonoaudiólogo que conhece as funções e ações da musculatura orofacial, sendo 

este quem pode auxiliar, juntamente com cirurgiões dentistas, o treino de adaptação para a fala e a 

alimentação, visando o bem estar físico, psíquico e clínicos.Conclusão: Antes o exposto, as principais 

alterações miofuncionais orofaciais em idosos usuários de próteses dentárias foram hipotonia 

muscular, limitação de abertura de boca, e apertamento labial na deglutição com maior prevalência 

de alterações em indivíduos com prótese mal adaptadas. 

Descritores: Arcada edêntula, Arcada parcialmente edêntula e Idoso. 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA SÍNDROME DA APNÉIA E HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO: 

RELATO DE CASO 

Allexya Amanda Vieira da Silva, Ruan Valdevino Costa 

Introdução: A síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) se caracteriza por pausas 

respiratórias durante o sono. Na apnéia obstrutiva ocorre uma parada total do fluxo aéreo por um 

período maior ou igual a 10s, enquanto que na hipopnéia o fluxo aéreo encontra-se somente 

diminuído. Na SAHOS, o relaxamento dos músculos durante o sono gera uma obstrução da via aérea 

superior, dificultando o fluxo aéreo e causando ruídos (ronco) e pausas respiratórias. Acredita-se que 

o ronco aumenta progressivamente amentada que se a aumenta a idade. Na população geral, estima-

se que 27% dos homens e 18% das mulheres ronquem. A SAHOS pode ocorrer em qualquer faixa 

etária, mas seu pico de incidência está situado entre os 40 e 50 anos de idade. Além disso, nota-se 

que cerca de 2/3 dos pacientes com SAHOS são obesos. A polissonografia é importante para controle 

da doença, determinando a eficácia do tratamento realizado. O estudo polissonográfico permite 

classificar a SAHOS de acordo com o número de paradas respiratórias, ou seja, o índice de apnéia e 

hipopnéia (IAH). O tratamento pode ser dividido em medidas comportamentais como redução de 

peso, evitar uso de álcool e sedativos, alterar a posição do corpo durante o sono evitando decúbito 

dorsal, entre outras; uso de aparelhos intra-orais que reposicionam a língua e a mandíbula 

anteriormente evitando o colapso entre a base da língua e as paredes da faringe. O tratamento 

cirúrgico na SAHOS compreende procedimentos que, direta ou indiretamente, buscam aumentar o 

tamanho das vias aéreas superiores, pela modificação dos tecidos moles da faringe ou da modificação 

do esqueleto craniofacial. O tratamento cirúrgico tem prognóstico reservado para pacientes que 

apresentam grau moderado ou grave de apnéia obstrutiva do sono, IMC elevado e retrognatia. Uma 

respiração inadequada pode gerar fraqueza da musculatura orofaríngea; nestes casos, o tratamento 

fonoaudiológicomiofuncional vem auxiliar no tratamento da sóndrome da apnéia e hipopnéia 

obstrutiva do sono. Os indivíduos com SAHOS também apresentam alterações miofuncionais, como 

flacidez da musculatura da mímica facial, redução de tônus e mobilidade de lábios e língua, bochechas 

e palato mole, alongamento de úvula, alteração nas funções de mastigação e deglutição, com 

presença de estalos na ATM durante a abertura de boca, respiração mista, masseter com força 

reduzida, postura inadequada de cabeça, tensão cervical e rigidez de musculatura supra-hioidea. Uma 

forma complementar de tratamento para a SAHOS que pode ser associada às outras formas referidas 

é a terapia fonoaudiológica, a qual demonstra resultados satisfatórios, conforme observado em 

estudo realizado com indivíduos com grau de leve a moderado da referida síndrome.  
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Métodos: Baseado no relato de caso de um paciente do sexo feminino de sessenta anos, com 

diagnóstico de SAHOS de grau grave, apresentando história pregressa de ronco há aproximadamente 

11 anos, só procurando tratamento por insistência dos familiares. Na avaliação ortodôntica observou-

se que a paciente apresentava má oclusão de Classe II divisão I, com overjet e overbite ligeiramente 

aumentados e protrusão bimaxilar, tipo mesofacial com perfil bastante convexo sugerindo um corpo 

mandibular menor que o normal. A terapia fonoaudiológica compreendeu 12 sessões, tempo 

satisfatório para se observar evolução no padrão muscular, com atendimentos semanais de 40min 

cada. Ao final do tratamento foi refeita a polissonografia, buscando quantificar objetivamente a 

melhora proporcionada pelo tratamento fonoaudiológico e, também a avaliação miofuncional 

orofacial para observar mudanças na tensão dos músculos trabalhados. 

Resultados: O primeiro exame de polissonografia evidenciou uma fragmentação do sono de 

intensidade severa. Na avaliação fonoaudiológica constatou-se postura inadequada de cabeça e 

tensão cervical; bochechas assimétricas com maior tensão à esquerda; rigidez de musculatura supra-

hióide; posição elevada de osso hióide; masseter com discreta força e velocidade maior de contração 

à esquerda; temporal com discreta força e velocidade de contração maior à direita; língua com tensão 

diminuída em parte anterior e média, e dorso elevado e hipertenso; palato mole com mobilidade 

reduzida e mastigação unilateral à esquerda. O tratamento fonoaudiológico foi realizado 

semanalmente durante três meses, tendo como um dos objetivos proporcionar à paciente um sono 

mais tranquilo, reparador e com diminuição do número de apneias, melhorando assim sua qualidade 

de vida. Foi elaborado um plano terapêutico que buscava propiciar à paciente relaxamento cervical da 

musculatura supra-hióidea, melhora na aeração nasal, adequação do posicionamento e força de 

língua, fortalecimento dos músculos do palato mole e sua mobilidade, aumento de força da 

musculatura mastigatória, treino da mastigação bilateral alternada e abaixamento do osso hióide. A 

partir da terceira sessão foram introduzidos exercícios isocinéticos e isométricos para musculatura da 

língua e também nos músculos masseter, temporal e bucinador. Na oitava sessão a paciente foi 

orientada sobre a mastigação bilateral alternada e deu-se inicio ao treino funcional com alimento, 

visto que os músculos já se encontravam com força adequada. A partir da outra sessão a paciente 

relatou melhora no cansaço e sonolência diurna. Considerou-se os resultados da intervenção 

fonoaudiológica surpreendentes. 

Discussão: Estudos indicam aumento da prevalência dos sintomas da SAHOS acime da 40 anos, sendo 

coerente com a história pregressa da paciente que começou a apresentar os primeiros sintomas aos 

50 anos de idade. Há relatos de inúmeros casos de dificuldade de adesão ao CPAP devido à 

claustrofobia, obstrução, irritação e aumento de resistência de vias aéreas superiores, desconforto ou  
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irritação facial pela máscara e pressão do fluxo aéreo. O tratamento cirúrgico já foi indicado para a 

paciente, mas a mesma se recusou a realiza-lo. No exame de polissonografia realizado após o termino 

do tratamento fonoaudiológico, verificou-se que o índice de apnéia e hiponéia passou de 44 para 3 

eventos por hora, não mais caracterizando a SAHOS. No presente estudo notou-se melhora de 93% no 

número de paradas respiratórias, bem como diminuição de ronco e ausência de sonolência diurna. A 

paciente em estudo encontrava-se deprimida, desanimada e com medo de vir a óbito devido as 

paradas respiratórias durante o sono, ao final do tratamento a paciente relatou melhora em vários 

aspectos da sua vida. 

Conclusão: Com as técnicas específicas de fonoterapia, apesar dos fatores agravantes, foi possível 

diminuir o número de apneias e hipopnéias durante o sono do caso em estudo, chegando a um nível 

não mais considerado como síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono. O sono da paciente 

tornou-se tranquilo e reparador, melhorando consideravelmente sua qualidade de vida e de seus 

familiares. 

Descritores: Síndromes da Apneia do Sono, Fonoaudiologia, Fonoterapia 
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CORRELAÇÃO DOS ACHADOS DO IOPI E DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE DA MUSCULATURA 

SUPRA-HIÓIDEA 

Taynara Gomes de Araújo, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Vanessa Santiagodos Reis, Andréa 

Rodrigues Motta. 

Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa: 0515.0.203.000-11. 

Artigo original 

Introdução: A língua participa de diversas funções, como articulação, mastigação e deglutição(1). Por 

isso, alterações nesse órgão do sistema estomatognático podem interferir em diferentes atividades e 

prejudicar a qualidade de vida do indivíduo. Dois métodos objetivos que podem auxiliar na avaliação 

direta ou indireta da língua são oIowa Oral Performance Instrument (IOPI) e a eletromiografia de 

superfície (EMG), respectivamente. Objetivo: Investigar a correlação entre as medidas de pressão de 

língua obtidas por meio do IOPI, com os valores do potencial elétrico pesquisado pela EMG na 

musculatura supra-hióidea. Métodos: Estudo transversal, observacional e analítico, realizado com 

amostra não probabilística constituída por 37indivíduos (15 homens e 24 mulheres) com média de 

idade de 24 anos.Os participantes foram submetidos à anamnesee avaliação clínica, sendo a última 

por dois avaliadores, de forma cega. Posteriormente foram avaliados simultaneamente com o IOPI e a 

EMG.O bulbo do IOPI foi posicionado em duas regiões: anterior e posterior.Cada medida da pressão 

máxima da língua contra o palato foi realizadatrês vezes, com intervalo de descanso de um minuto 

entre elas. A eletromiografia foi realizada na região submentual, entre a mandíbula e o osso 

hióide(2).Antes de iniciar as atividades com o IOPI, o participante realizou tarefa para normalização 

dos dados.Considerando que o presente estudo buscou identificar uma possível correlação entre o 

IOPI e a EMG, pesquisou-se também os potenciais elétricos nos mesmos movimentos de língua contra 

o palato, sem o bulbo. Para tanto foram empregados o mesmo tempo de duração, frequência e 

descanso.Como duas pesquisadoras (A e B) foram responsáveis por definiros trechos das coletas, para 

maior fidedignidade, um terceiro avaliador (C) replicou 20% da amostra.Notou-se correlação positiva 

muito forte e significativa nas análises.Para avaliar a correlação dos dados utilizou-se o coeficiente de 

Spearman(3)e na comparação das amostras o teste de Wilcoxon(3), considerando 5% de significância. 

Resultados: Os dados de potencial elétrico captados dos feixes musculares posicionados à esquerda 

tenderam a apresentar valores maiores do que à direita. Na verificação da correlação entre os dados 

do IOPI e da EMG não normalizada verificou-se classificaçãomoderada e significativa apenas entre 

osachados das atividades posteriores, tanto à direita (r=0,455) quanto à  
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esquerda (r=0,496).Como anormalização utiliza a porcentagem como referência, a correlação entre a 

EMG normalizada e o IOPI (kPa) não foi efetuada. Entretanto buscou-se verificar a existência de 

alguma associação entre as duas variáreis. Considerando-se que no presente estudo as coletas da 

EMG foram realizadas com e sem o uso do IOPI, a fim de se verificar se a presença do instrumento 

interferiria sobremaneira nos valores,as associações foram realizadas nessa direção.Nos dados 

normalizados quando se comparou a pre-sença ou ausência do IOPI, verificou-se que os potenciais 

elétricos medidos com a utilização do IOPI, foram maiores nas tarefas de pressão anterior, tanto à 

direita (p=0,008) quanto à esquerda (p=0,003) do que aqueles medidos sem o IOPI. Já quanto ao local 

da pressão (anterior ou posterior) apenas sem o uso do IOPI observou-se diferença significante e 

neste caso a pressão posterior gerou maiores po-tenciais elétricos do que a anterior tanto à direita 

(p=0,005) quanto à esquerda (p=0,007).Nos dados não normalizados o padrão de respostas 

encontrado foi o mesmo (p=0,007, p=0,003, p=0,008, p=0,006, respectivamente). Por fim comparou-

se os valores obtidos por meio do IOPI quando o bulbo foi posicionado na parte anterior (48,7 kPa) e 

na parte posterior (38,4 kPa) do palato, sendo que a pressão anterior foi maior (p<0,001).Discussão: 

O IOPI tem despontado como um instrumento que fornece dados numéricos acerca da pressão e 

resistência da língua, porém como ainda não apresenta aprovação da ANVISA seu uso é restrito no 

Brasil à pesquisa. Dessa forma, torna-se relevante o acesso a um instrumento que se correlacioneà 

pressão de língua. Entretanto, na amostra investigada não parecer ser a eletromiografia de superfície 

da musculatura supra-hióidea o exame que poderia trazer informações acerca da pressão lingual. De 

acordo com a análise, a correlação é moderada quando o bulbo é posicionado posteriormente e fraca 

quando em posição anterior, sugerindo que aspectos independentes são avaliados nos exames. Esse 

resultado confirma o que é encontrado na literatu-ra(2): a EMG da região submentual não representa 

adequadamente a força da língua em atividades com pressão desse órgão. Considerando que o 

presente estudo buscou formas de se inferir sobre a pressão da língua foram realizadas medidas sem 

o IOPI, reproduzindo os mesmos movimentos execu-tados no uso do instrumento. Verificou-se que 

apenas as medidas anteriores são sensíveis à presença no instrumento na cavidade oral, e que com a 

presença do bulbo em região intraoral anterior os re-sultados eletromiográficos eram maiores. Esse 

resultado sugere maior participação muscular com o uso do IOPI, possivelmente para sustentação e 

compreensão do objeto contra o palato duro, levando à maior captação de potencias elétricos. Como 

a concentração de tecido muscular intrínseco da língua é maior na região posterior da língua (57,3%) 

em comparação com as regiões anterior (25,9%) e me-diana (44,4%)(4) e como nas atividades 

posteriores utiliza-se um número maior de musculaturas(2), não foi necessário uma quantidade maior 

de contrações musculares (e assim, potenciais elétricos) para sustentação do objeto. Enquanto que na  
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região anterior encontra-se menor concentração de fibras intrínsecas e utiliza-se menos 

musculaturas(2), necessitando de mais contrações musculares para sustentar e comprimir esse 

objetivo.Ao se comparar os valores eletromiográficos de acordo com o local de pressão da 

língua(região anterior ou posterior) notou-se que a pressão posterior gerou maiores potenciais 

elétricos do que o anterior, masapenas sem o uso do bulbo do IOPI. Esse resultado pode estar 

relacionado à ativação de diferentes musculaturas com os diferentes movimentos da língua. 

Possivelmente a pressão da língua para cima e para frente (bulbo em região anterior) utiliza 

principalmente o músculo genioglosso, enquanto movimentos para cima e para trás (bulbo em região 

posterior) utiliza uma quantidade maior de músculos, como o estiloglosso e o palatoglosso(2). Assim, 

tarefas que incorporam diferentes músculos da língua possivelmente levam a achados eletromiográ-

ficos com quantidades maiores de potenciais elétricos(2). Dessa forma, mesmo com os eletrodos ati-

vos posicionados na região submentual, e captando os potencias elétricos gerados na a atividade elé-

trica dos músculos milo-hiódeo, ventre anterior do digástrico e genio-hióideo(5), a EMG é sensível à 

toda atividade muscular e pode captar respostas de diferentes musculaturas, levando à respostas 

maiores. Ao se comparar os valores encontrados apenas com o instrumento IOPI, encontrou-se maior 

pressão de língua na posição anterior, indicando possivelmente um tônus maior no ápice de língua e 

não na região média/dorso de língua. Esse achados maiores em região anterior do que posterior 

também foi encontrado na literatura(6).Conclusão: Com o presente estudo notou-se correlação 

moderada dos valores das medidas de pressão de língua obtidas por meio do IOPI e o potencial 

elétrico dos músculos supra-hióideos pesquisado pela EMG, apenas quando realizadas atividades com 

a porção média/posterior da língua. Assim, verificou-se que a EMG da musculatura supra-hióidea não 

fornece dados compatíveis com a pressão lingual.  

Apoio: FAPEMIG 

Descritores: Língua, Tônus Muscular, Eletromiografia e Fonoaudiologia 
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DISTÚRBIOS MIOFUNCIONAIS OROFACAIS E CERVICAIS EM PACIENTES COM IMPRESSÃO BASILAR 

Lindenize Mota de Almeida, Mayra Maria Oliveira de Lima, Joana Domitila Ferraz Silva, Victor Costa 

Alves Medeiros Vieira. 

Introdução: A Impressão basilar (IB) corresponde a uma malformação óssea que achata a base do 

crânio sobre a base da coluna cervical, fazendo com que haja o deslocamento do processo odontoide 

pelo forame magno, provocando assim, a compressão de estruturas como: tronco encefálico (região 

de origem da maioria dos nervos cranianos), cerebelo e medula cervical (CANELAS, et al. 1956; SILVA, 

Amauri Batista da et al. 1972). As possíveis lesões nessas áreas podem vir a implicar em importantes 

alterações fonoaudiólogicas, conhecidas como Distúrbios Miofuncionais Orofaciais e Cervicias 

(DMOC), inerentes à área Motricidade Orofacial, como por exemplo: alterações na deglutição, 

hipotonia muscular, paresias, insuficiência velofaríngea, comprometimento cervical, entre outras. 

Entre as comorbidades mais comuns relacionadas à Impressão Basilar estão a malformação de 

Arnold-Chiari e a seringomielia.Alguns estudos relatam que essa Malformação é muito recorrente no 

Nordeste do Brasil, e possivelmente estaria associada ao formato do craniofacial dessa população, a 

famosa “cabeça chata”, muito comum nessa região (VIDAL, et al. 2013). Seu diagnóstico é obtido 

através de exames neurológicos, radiológicos e raios-x craniano, fazendo medições baseadas nas 

linhas de Chamberlain e McGregor. Nos casos de IB, a extremidade do dente axóideo transpõe 

cranialmente as referidas linhas. O tratamento é essencialmente cirúrgico e todas as alterações são 

verificadas pelos antes da intervenção cirugica. A cirurgia tem por finalidade descomprimir as 

estruturas nervosas (CANELAS et al, 1956).Objetivo: Descrever os distúrbios miofuncionaisorofacias e 

cervicais em pessoas que apresentam impressão basilar.Método: Esta pesquisa tem caráter 

documental, de campo, descritiva e retrospectiva com abordagem quantitativa. Foi realizada na 

UNICENTER - Centro Médico Maurus Holanda, localizada no município de João Pessoa/PB, no período 

de março de 2017.A amostra foi composta por 65 prontuários incluindo ambos os sexos, de qualquer 

faixa etária, que possuíam diagnóstico de IB com informações referentes ao momento de avaliação 

pré cirúrgica e que estiveram em atendimento na UNICENTER entre os anos de 1995 a 2016. Os dados 

foram coletados com o auxílio de um roteiro construído pelos próprios pesquisadores que envolvem 

informações sobre o gênero, idade, raça e alterações pré-cirúrgicas dos órgãos fonoarticulatórios, das 

funções estomatognáticas, da região cervical e demais alterações craniofaciais relevantes para a 

pesquisa. O método de análise dos dados se deu por meio do software estatístico IBM SPSS a fim de 

obter correlação entre as variáveis e facilitar a interpretação dos mesmos.O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ sob CAAE nº 

63011416.1.0000.5176. No que diz respeito ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), o 

mesmo não se fez necessário, mediante o caráter retrospectivo da pesquisa.Resultados: Do total de 

65 prontuários, 33 (51%) pacientes eram do sexo masculino e 32 (49%) do sexo feminino. A idade dos 
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sujeitos variou entre 08 a 74 anos, sendo a média de idade de 39 anos, no qual 37 (57%) eram 

brancos, 25 (38%) eram pardos e 3 (5%) eram negros.Diante das 12 alterações fonoaudiológicas 

identificadas no período pré-cirúrgico, 09 corresponderam aos DMOC’s. Foram levantadas 52, 4(%) 

alterações dos órgãos fonoarticulatórios (OFA’s), 39 (%) de alterações nas funções estomatognáticas, 

8.6 (%) de alterações na região cervical e XX (%) de demais alterações anatômicas na região 

craniofacial de impacto na motricidade orofacial.Com relação às alterações dos OFA’s pôde-se 

evidenciar 35 (%) casos com redução da sensibilidade do reflexo nauseoso, 35 (%) casos com rinolalia, 

34 (%) casos com diminuição do reflexo do véu palatino, 19 (%) casos com paralisia do palato mole, 15 

(%) casos com refluxo nasal, 07 (%) casos com prognatismo e 03 (%) casos com retrognatismo.No 

tocante às alterações nas funções estomatognáticas, foram evidenciados distúrbios da deglutição em 

32 (%) casos sendo possíveis disfagias e 10 (%) casos com distúrbios da articulação e fala, sendo 

diagnosticados como disartrias. Não foram identificadas alterações na região cervical. Quanto às 

demais alterações anatômicas na região craniofacial, percebeu-se 07 (%) casos com lesão do nervo 

hipoglosso.Discussão: Durante a realização da pesquisa, não houve prevalência quanto a variável de 

gênero, foram constatadas variação quanto ao fator idade, sendo sua grande maioria em adultos, 

provavelmente devido ao próprio crescimento craniocervical, que coopera com a compressão por 

parte do processo odontóide. E no número superior de casos, acometidos na raça branca, que estaria 

associado a um biótipo oriundo da colonização francesa e portuguesa, junto ao processo de 

miscigenação. Principalmente quando comparada a negra, a qual mostrou-se minoria dentro do 

estudo. E diante de todas as investigações, constatou-se que 100% dessa população estudada 

apresentavam algum tipo de Distúrbio Miofuncional Orofacial e Cervical, evidenciando lesões no XII 

par dos nervos Cranianos, o Hipoglosso, responsável por inervar toda musculatura da língua, com 

exceção do musculo palatoglosso, já relatada em diversos trabalhos, na literatura em seus achados 

clínicos (CANELAS, et al. 1956; SILVA, 1982; GONCALVES, et al. 1996). Quanto a diminuição dos 

Reflexos Nauseoso (gag) e Velofaríngeo, um número bastante significativo de casos foram 

evidenciados, comparados ao tamanho da amostra, sendo este último, segundo a literatura um dos 

sintomas mais persistentes, mesmo após intervenção cirúrgica (GONCALVES, et al. 1996). Dados 

coletados na pesquisa como: Comprometimento do Refluxo Nasal, paralisia de palato mole, 

hipotonia, déficit na sensibilidade e na mobilidade da musculatura Orofacial, também são 

corriqueiramente descritos entre os sinais e sintomas clínicos, observados e relatados na nossa 

literatura. (PIOVESAN et al, 1999; LEAL et al. 1992).Casos que apresentaram Prognatismo e 

Retrognatismo não foram evidenciados em nenhum estudo, durante pesquisas na literatura 

(gratuita). No entanto, o presente estudo, evidenciou um número pequeno de prontuários nesse 

sentido. Quanto aos relatos encontrados na literatura de problemas respiratórios (VALE, et al. 2014), 

o mesmo não fez alusão a nenhum caso. Rinolalia e alterações de fala, mas propriamente 

relacionadas à articulação, denominadas como Disartria. Também foram descritos nessa pesquisa, no 
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entanto, não são evidenciados na literatura outrora pesquisada. Contatando-se ao final dos achados 

fonoaudilogicos, um número superior dos Distúrbios relacionados aos órgãos fonoarticulatórios 

(OFA’s), e uma prevalência da alterações relacionadas a Disfagia, principalmente, quando comparadas 

aos outros comprometimentos encontrados nas funções do Sistema Estomatognático. Conclusão: 

Diante do exposto, foi visto que há relação entre IB e DMOC’s, sendo prevalentes os distúrbios 

relacionados aos órgãos Fonoarticulatórios (OFA’s). Dessa forma, sugere-se a avaliação da 

permanência ou não dessas alterações no período pós-cirúrgico. 

Descritores: Platibasia, Fonoaudiologia e Sistema Estomatognático. 
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DORMINDO BEM: ATUAÇÃO DIRECIONADA AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO AO PACIENTE 
COM SAHOS NO INTERIOR DE SERGIPE 

Andreza de Jesus Santos, Tiago dos Santos, Gerlane Karla Bezerra Oliveira Nascimento. 

 

Introdução: Sendo uma das mais antigas povoações do estado de Sergipe, a colonização das terras de 
Lagarto aconteceu no século XVIII, após a chegada de um novo grupo de colonos, o que deu origem às 
fazendas de gado e aos engenhos. Duas versões regem ao nome do município: a existência de uma 
pedra em forma de lacertílio, encontrada às proximidades de um riacho; e o registro de um brasão 
com a marca de um lagarto, deixado por uma família de nobres portugueses. Localizada a 75 km da 
capital, Lagarto conta com um território de 970 km², que acolhem mais de 100 mil habitantes, 
divididos entre as zonas urbana e rural. Sua economia tem fontes na agricultura, pecuária de corte; da 
criação de ovinos, comércio e da indústria. Passou à categoria de cidade em 20 de abril de 1880, data 
oficial de sua emancipação. O mesmo se desenvolveu de forma mais proeminente na segunda 
metade do século XX graças aos resultados de sua diversificada atividade agrícola. Hoje, notável 
subcentro regional, destaca-se como importante centro empresarial, dispondo de atividades 
comerciais e industriais significativas que atendem o centro sul do estado e aos municípios limítrofes 
baianos. Dotada de um vasto patrimônio cultural, a cidade de Lagarto orgulha-se de seus grupos 
folclóricos, musicais e teatrais, sem esquecer-se dos seus festejos e do seu cabedal religioso que tanto 
a enobrece. No dia 12 de junho de 2009, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, 
Governo do Estado de Sergipe e a Universidade Federal de Sergipe firmaram um protocolo de 
intenções objetivando a instalação de um Campus da UFS em Lagarto, com a implantação de oito 
cursos de graduação na área de saúde. (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional). Couberam à UFS a elaboração da estrutura 
pedagógica para a criação e o funcionamento dos cursos previstos, a responsabilidade pelo Projeto 
Estrutural, com vistas a definir as condições necessárias para a instalação, implantação e 
funcionamento dos cursos – englobando recursos humanos, área física, material científico-
pedagógico –, e a realização do processo vestibular para o ingresso dos alunos. Os projetos 
pedagógicos apresentados são estruturados a partir da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e 
Metodologias Ativas de Ensino. A implantação do Campus de Lagarto se tornou possível e necessária 
com a instalação, em 2010, do Hospital Regional de Lagarto (HRG). Criado para atender cerca de 250 
mil habitantes da microrregião, o Hospital tanto estimulou a vinda de profissionais da saúde para a 
cidade, quanto passou a exigir a formação de nova mão de obra qualificada, que passou com após a 
instalação do campus na cidade e com o Hospital Universitário administrado pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH).  A construção da nova sede do Campus de Lagarto foi financiada 
com recursos do Ministério da Educação, por intermédio da UFS, com apoio do Governo do Estado, 
tanto no custeio da obra quando na doação do terreno. Enquanto se deu a edificação da estrutura, o 
Campus funcionou provisoriamente em um prédio também cedido pelo Governo do Estado, sendo 
inaugurada sua sede em 21 de dezembro de 2015. Objetivo: Disponibilizar atendimento fonoaudio-
lógico ao paciente com SAHOS. Método: Segundo GUIMARÃES, a AOS é um problema de saúde 
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pública e está associada, de forma independente, a doenças cardiovasculares, em especial hiperten-
são arterial sistêmica, doenças das artérias coronárias, infarto agudo do miocárdio, hipertensão 
pulmonar e cor pulmonale. Foi partindo desse pressuposto que a equipe do Grupo de Estudos em 
Ronco e Apnéia do Sono-GERAS, por meio da Campanha do Idoso, objetivou identificar pacientes que 
tenham, provavelmente, ronco e apnéia do sono, por meio da aplicação do questionário de Berlim, 
que compreende uma forma de avaliar a frequência e intensidade do ronco. Sendo a ação em 
questão organizada pelo departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, em 
uma praça no centro cidade de Lagarto. A abordagem contou com a participação de 83 indivíduos, de 
acordo com os scores obtidos, 38 dessas apresentaram alto risco para SAHOS, a partir daí surgiu a 
necessidade de uma intervenção como esse público, sendo os mesmos convidados a comparecer a 
uma palestra organizada pelos alunos do projeto de extensão “Dormindo Bem”, com enfoque nas 
repercussões da SAHOS e possíveis tratamentos. Ao final alguns participantes demonstraram-se 
interessados na atuação fonoaudiológica, que compreende intervenção nos casos considerados de 
leve a moderados, baseados nos números de eventos de apnéia e/ou hipopinéia por hora de sono, 
IAH, com enfoque na terapia miofuncional, visando trabalhar com a motricidade e a mudança do 
tônus da VAS, abrangendo com eles a região orofaríngea.  Até então, o Dormindo Bem, constava 
apenas de um grupo de estudos, e mesas de discussões de casos acerca do tema, e mediante a essa 
demanda, que o mesmo passou também a Ambulatório, funcionando as segundas feiras das 08:00 as 
12:00 constando de dois consultórios, localizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade 
Federal de Sergipe do Campus Professor Antônio Garcia Filho, localizada na Galeria José Augusto 
Vieira, Rua Dr. Laudelino Freire, 184, Centro, 2º andar.Ao total já passaram pela equipe, 13 discentes 
de Fonoaudiologia, integrando hoje também um da área de enfermagem e um da Terapia 
Ocupacional, disponibilizando aos pacientes uma atuação multiprofissional, supervisionado por um 
professor/tutor especialista em Motricidade Orofacial, bem como dois Fonoaudiólogos residentes, e 
uma Fonoaudióloga técnica. A princípio os mesmos passaram por um processo de capacitação para 
realização da terapia miofuncional, bem como oficina sobre a aplicação da terapia complementar de 
bandagem elástica e instruções acerca da aplicação dos questionários: Índice de qualidade do sono de 
Pittsburgh; Escala de sonolência de Epworth e o Questionário de Berlim. Resultados: A abordagem 
terapêutica conta além dos questionários acima citados, com a aplicação do protocolo de avaliação 
fonoaudiológica específico para SAHOS, sendo o mesmo uma adaptação feita do PROTOCOLO 
AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL e do Protocolo de Avaliação Fonoaudiológica da Respiração 
com Scores – Pafore, compreendendo a anamnese com abordagens acerca dos aspectos bucais 
diurnos, hábitos alimentares, informações do sono e saúde respiratória, seguida do exame clínico, e 
documentação fonoaudiológica, anexada ao prontuário, tendo como passo seguinte a realização do 
planejamento terapêutico individualizado para cada caso, com sessões de duração de 45 minutos em 
média. Ao todo já passaram pelo ambulatório, 14 pacientes entre desistências, altas e os que seguem 
em atendimento, pensado a princípio apenas para público adulto e idoso, acabou por se expandir 
também ao público infantil, com duas crianças já atendidas. Conclusão: Com relação a devolutiva dos 
pacientes, com a intervenção terapêutica, os mesmos referem melhora na qualidade do sono, com 
uma diminuição da intensidade do ronco, bem como melhora disposição para as atividades diárias, e 
quanto as estruturas fonoarticulatórias, com cerca de um mês de realização dos exercícios já se se 



 
 
 
 
 
 

97 
 

observa um fortalecimento da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios, melhora no vedamento 
labial, e uma maior possibilidade de respiração nasal. 

 
Descritores: Fonoaudiologia, Atendimento, SAHOS. 
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DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E CAUSAS DO DESMAME DE RECÉM-NASCIDOS E 

LACTENTES 

Vykézia Karollyne Pereira da Silva, Brunna Luckwu de Lucena, Giorvan Anderson dos Santos Alves, 

Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa, Rafael Nóbrega Bandeira, Manuela Leitão de Vasconcelos. 

Artigo Original 

Introdução: O leite maternoé considerado o melhor alimento devido a seus benefícios nutricionais, 

emocionais, econômicos, além de promover crescimento e desenvolvimento adequados.Na fonoau-

diologia, pode-se dizer que o aleitamento materno exclusivo (AME) favorece melhor mobilidade, 

tonicidade e postura dos órgãos fonoar¬ticulatórios (OFAs) devido ao esforço para conseguir sugar o 

seio materno, promovendo crescimento e desenvolvimento craniofacial do recém-nascido, 

adequando vedamento labial, posicionamento da língua, e prevenindo alterações dos OFAs e das 

funções orais1,2,3,4,5.A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam 

AME por seis meses e aleitamento materno complementado até os dois anos. Esses órgãos definem 

AME como período de alimentação que a criança recebe somente leite materno, e complementado 

quando a mãe começa a inserir alimentos com outras consistências, iniciando o processo de 

desmame6. O período adequado para iniciar a introdução de alimentos complementares é após o 

sexto mês, pois nesse período a criança já tem adquirido maturação fisiológica da função 

gastrointestinal,renal e neuromuscular (sustentação da cabeça,reflexos necessários para a deglutição, 

erupção dos primeiros dentes, o que facilita na mastigação dos alimentos)6,7.O desmame precoce 

propicia riscos para o sistema digestório,respiratório e função renal, pois a criança não 

estáfisiologicamente preparada para receber outros alimentos.Também causa alterações na postura e 

força dos OFAs,prejudicando mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala. A falta 

da sucção ao seio pode interferir no desenvolvimento motor-oral, possibilitando a instalação de má 

oclusão, respiração oral e alterações na musculatura oral8,9.Levando em consideração a importância 

do aleitamento materno (AM) para o desenvolvimento do bebê e os dados referentes ao desmame 

precoce, propôs-se a realização desta pesquisa, para investigar aspectos que levaram ao desmame 

precoce.Visto que esses aspectos podem variar conforme o local em que a mãe estáinserida,os dados 

podem auxiliar na busca de soluções para o desmame precoce, contribuindo para promoção de saúde 

dos bebês. Metodologia: A pesquisa é estudo de campo, do tipo transversal e abordagem quanti-

tativa. Foi realizada no ambulatório de uma maternidade pública do município de João pessoa – PB. 

Participaram 66 mães com idade entre 15 e 45 anos, cujo filho estava sendo acompanhado por 

pediatra na referida instituição. O estudo apresenta uma amostra não probabilística por 

conveniência.Para coletados dados foi utilizadoquestionário com as genitoras,as quais foram 

abordadas no ambulatório. As respostas foram categorizadas e analisadas de forma descritiva com 
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base no software SPSS 20. Foram considerados critérios inclusão: mães que tenham amamentado. E 

como critérios de exclusão: mãe cujo filho tenha mais de 02 anos, mãe cujo filho tenha menos de 06 

meses e mãe que não amamentoupor contraindicação médica (ex: soropositiva, usuária de droga, 

tratamento de radio ou quimioterapia, etc). São variáveis dependentes: duração de AM; causas do 

desmame. São consideradas variáveis independentes: dados referentes à mãe: idade, estado civil, 

escolaridade, número de filhos, renda familiar, número de consulta ao pré-natal e o tipo de parto; 

dados referentes ao bebê: idade gestacional e peso.Resultados: Iniciamos apresentando o perfil das 

mães que compuseram a amostra (tabela 01). Chama atenção o fato de que 59,1% tiveram seus filhos 

de parto cesáreo e 40,9% de parto normal. 

 A tabela 02 apresenta medidas quanto à idade materna, número de filhos e de consultas de 

pré-natal, idade gestacional, peso ao nascimento e na alta dos RNs e tempo de AME em meses. 

 A tabela 03 categoriza os sujeitos da pesquisa quanto ao tempo, em meses, de AME e causas 

de desmame. 

Discussão: Os dados apontam que 59,1% das mães tiveram parto cesáreo e 40,9% parto normal. A 

pesquisa foi realizada no hospital de referência para partos de risco no estado da Paraíba, o que pode 

ser a causa de uma quantidade maior de partos cesáreos.A média de idade materna foi 17,05 

anos;amédia de número de filho foi 1,85; sobre número de consultas de pré-natal, tem-se uma média 

de 8,35. Quanto à idade materna, publicações mostram maior frequência de AME em mulheres 

adultas jovens10. Todasas mães da amostracompareceram a consultas pré-natais.A participação em 

tais consultas pode ter influenciado positivamente a prevalência de AM das participantes da pesquisa, 

pois nessas consultas são fornecidas informações sobreAM. Pesquisasapontam a importância do 

incentivo ao AME ser iniciado ainda no pré-natal, buscando orientar mães e família quanto aos 

cuidados no pós-parto e a importância do AM 11,12. Estetem um conceito influenciado por crenças, 

fatores sociais, políticos e econômicos; daí a importância de desmistificar algumas informações que 

possam interferir negativamente na manutenção do aleitamento.A média da idade gestacional foi 

39,21 semanas; quanto ao peso de nascimento do RN, a média foi de 2.977g; e a média do peso dos 

RNs na alta foi de 3.001g.A média de peso de nascimento indica peso adequado em sua maioria. 

Bebês com esse perfil apresentam-se mais preparados para amamentação, visto que aspectos 

anatômicos como presença de bolsas de gordura nas bochechas auxiliam a eficácia da sucção13. Além 

disso, geralmente, bebês nascidos com o peso adequado estão mais próximos da idade gestacional 

adequada para o nascimento, e quanto mais maduro o bebê, maior a estabilidade fisiológica e 

maturação neurológica, o que contribui para amamentação.A II Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal estima que a duração do AMEem 

crianças menores de seis meses foi de 54,11dias no conjunto das capitais brasileiras, na região 
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nordeste 34,9dias e em João pessoa 61,09dias. Esses resultados mostram que ainda estamos longe da 

meta proposta pelo Ministério da Saúde10. Para atingi-la, esforços devem ser direcionados na 

promoção do AM.Tal trabalho deve ser iniciado ainda no período da gestação, durante as consultas 

de pré-natal, com orientações e esclarecimento de dúvidas;e intensificadodurante o pós-parto, visto 

quenesse período a família transmite crenças, tabus, hábitos, atitudes e condutas11,12,14, que 

podem interferir no AM. Assim, trabalhar o conhecimento e a confiança da mãe e da família que irá 

acompanha-la tem grande importância para promoção do AM.De acordo com o DATASUS15 o 

município de João Pessoa apresentou a seguinte prevalência de aleitamento materno: 30 dias 

(65,7%), 120 dias (22,6%) e 180 dias (7,7%). Entretanto, os dados obtidos em nossa pesquisa mostram 

uma média de 4,26meses de AME, diferindo dos dados apresentados. Tal divergência pode indicar 

resultados positivos das campanhas de promoção de AM, realizado anualmente pelo Ministério da 

Saúde.  Além disso, a pesquisa foi realizada em um Hospital Amigo da Criança, onde as mães recebem 

informações acerca da importância do AM desde o pré-natal.Aproximadamente 60% dos bebês foram 

amamentados de forma exclusiva por menos de seis meses. Pode-se perceber que 21,21% das mães 

amamentaram exclusivamente seus bebês por 4 meses, o que pode ter acontecido pelo fato dessas 

genitoras necessitarem voltar ao trabalho, já que em empresas privadas esse é o tempo da licença 

maternidade.No que se refere ao tempo de AME, o Ministério da Saúde e a OMSo recomendam até o 

sexto mês e complementado até os 24 meses de vida7. Entretanto, fatores como crenças e aspectos 

sociais podem levar ao não cumprimento desta recomendação11,12.Seis foram os motivos relatados 

para justificar a interrupção de AME: orientação médica (34,8%), leite fraco (24,2%), retorno ao 

trabalho (13,6%), leite secou (12,1%), pouco leite (6,1%), mastite (4,5%), leite pouco e fraco 

(4,5%).Pesquisas sobre causas de desmame mostraram que causas que mais contribuem estão os 

múltiplos papéis da mulher na sociedade moderna, produtos lácteos exclusivos para lactentes, 

escassez de programas educativos eficientes, pega e posições incorretas, mães portadoras de doenças 

infecciosas, problemas de mamas/mamilos, uso de drogas, retorno ao trabalho, baixa condição 

socioeconômica e crenças populares16. A crença do leite fraco e insuficiente, “bebê não quis pegar o 

peito”, “o leite materno não mata a sede do bebê”estão relacionadas a fatores educacionais e 

culturais das mães/famílias 1,6,17. Conclusão: O AME é uma importante estratégia do Ministério da 

Saúde, tanto na busca de promoção de saúde quando na prevenção de alterações que possam 

ocorrer decorrentes da não amamentação. Desde 1992, acompanhando uma campanha mundial, o 

Ministério de Saúde promove a Semana do Aleitamento materno que incentiva e discute estratégias 

de AM.Os dados apresentados acerca do período de AME no município de João Pessoa em 2008 e os 

dados dessa pesquisa também sobre o período de AME mostram um aumento considerável neste 

aspecto, o que pode ser reflexo de campanhas realizadas sobre a importância dessa estratégia de 

promoção de saúde, tanto a nível nacional, como de campanhas realizadas dentro da instituição onde 

a pesquisa foi realizada. Portanto, as campanhas devem continuar visando aumentar cada vez mais 
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esses índices.Outro ponto a destacar é que pesquisas locais sobre o conhecimento das demandas e 

dificuldades maternas auxiliam na busca de estratégias direcionadas para cada população específica. 

Assim, buscamos contribuir na investigação dessas informações e auxiliarno direcionamentode novas 

estratégias para aumentar os índices de AME. 

Tabelas: 

Tabela 01. Caracterização das mães acerca do estado civil, nível de escolaridade, renda e tipo de 

parto. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Tabela 02. Medidas descritivas relativas a idade materna, número de filhos,  número de consultas pré-

natal,  idade gestacional, peso de nascimento,  peso de alta dos recém-nascidos e  tempo de 

aleitamento materno exclusivo em meses. 

 

             Fonte: dados da pesquisa, 2015.        * DP = Desvio Padrão 

  

Variáveis N % 

Estado civil 

Solteira 07 10,6 
Casada  25 37,9 
Em união estável 
Total                                                                                                         

34 
66 

51,5 
100 

Escolaridade 

Fundamental I 02 03 
Fundamental II 03 4,6 
Médio completo 57 86,4 
Superior completo 
Total  

04 
66 

6,1 
100,1 

Renda 

1 salário mínimo 27 40,8 
1 a 2 salários mínimos 29 43,9 
2 a 3 salários mínimos 06 9,1 
Mais de 3 salários mínimos 
Total  

04 
66 

6,1 
99,9 

Parto 
Normal 27 40,9 

Cesário 
Total  

39 
66 

59,1 
100 

 

Variáveis Mínimo Máximo Média DP1 

Idade da mãe 15 45 17,05 6,65 
Número de filhos 1 5 1,85 0,91 
Número de pré-natais 2 15 8,35 2,90 
Idade gestacional  
Peso ao nascer 

28 
1200 

43 
4200 

39,21 
2977,27 

2,46 
660,95 

Peso à alta                                                                             
Amamentação Materna exclusiva 
em meses 
 

1600      
1 

4200 
9 

3001,52 
4,26 

629,16 
2,00 
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Tabela 03. Medidas descritivas relativas tempo de aleitamento materno exclusivo e causas de 

desmame. 

 

                              Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Descritores: Aleitamento materno, Desmame e Fonoaudiologia. 

Referências:1 SILVA, W.F; GUEDES, Z.C.F.Tempo de aleitamento materno exclusivo em recém-

nascidos prematuros e a termo. Rev. CEFAC, São Paulo, 2011. 2- 2CZECHOWSKI, A.E; FUJINAGA, 

C.I.Seguimento ambulatorial de um grupo de prematuros e a prevalência do aleitamento na alta 

hospitalar e ao sexto mês de vida:contribuições da fonoaudiologia. RevSocBrasFonoaudiol. 2010; 

15(4): 572-7. 3 - 3BAPTISTA, G.H; ANDRADE, A.H.H.K.G;GIOLO,S.R.Fatores associados a duração do 

aleitamento materno em crianças de famílias de baixa renda da região sul da cidade de 

Curitiba,Paraná,Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(3):596-604, mar, 2009. 4 SANCHES, M.T. 

Tempo de AME N % 

01 mês 08 12,12 

02 meses 
 

07 10,6 

03 meses 
 

08 12,12 

04 meses 
 

14 21,21 

05 meses 
 

03 4,5 

06 meses 22 33,33 

Mais de 06 meses 
Total 

 

04 
66 

6,06 
99,94 

 

                    Causas de desmame                            N               %          

Leite fraco 16  24,2 
Mastite 3 4,5 

Leite secou 8 12,1 
Retorno ao trabalho 9 13,6 
Orientação médica 23 34,8 

Pouco leite 4 6,1 
Leite pouco e fraco 

Total 
3 

66 
4,5 

99,8 
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C; BUCCINI, G.S; GIMENO, S.G. A; ROSA, T.E. C; BONAMIGO, A. Fatores associados à interrupção do 

aleitamento materno exclusivo de lactentes nascidos com baixo peso assistidos na atenção básica. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(5): 953-965, mai, 2011. 5 - SILVEIRA, L.M; PRADE, L.S; 

HAEFFNER, L.S.B;WEINMANN,A.R.M.Aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de 

crianças. Rev Saúde Pública 2013; 47(1): 37-43. 6 -  BRASIL. Ministério da Saúde. SAÚDE DA CRIANÇA: 

Nutrição Infantil. Brasília, DF, 2009. 7 - RAMOS, C.V; ALMEIDA, J.A. G; SALDIVA, S.R.D. M; PEREIRA, 

L.M. R; ALBERTO, S.M. C; TELES, J.B. M;PEREIRA,T.G.Prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo e 

os fatores a ele associados em crianças nascidas nos  Hospitais Amigos da Criança de Teresina – 

Piauí*.Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2): 115-124, abr-jun 2010. 8 - SALDIVA, S.R. DM; VENANCIO, 

S.I; GOUVEIA, A.G. C; CASTRO, A.L. S; ESCUDER, M.M. L; GIUGLIANI, E.R.J. Influência regional no 

consumo precoce de alimentos diferentes do leite materno em menores de seis meses residentes nas 

capitais brasileiras e Distrito Federal. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(11): 2253-2262, nov, 

2011. 9 - NEU, A.P; SILVA, A.M. T; MEZZOMO, C.L; STELLA, A.R. B; MORAES, A.B. Relação entre o 

tempo e o tipo de amamentação e as funções do sistema estomatognático. Rev. CEFAC. 2013 Mar-

Abr; 15(2): 420-426. 10 - BRASIL. Ministério da Saúde. II Pesquisa de Prevalência denas Capitais 

Brasileiras e Distrito Federal. Brasília, DF,2009. 11 - FRANCISQUINI, A.R; HIGARASHI, I.H; SERAFIM, D; 

BERCINI, L.O. Orientações recebidas durante a gestação, parto e pós-parto por um grupo de 

puérperas. CiencCuidSaude 2010 Out/Dez; 9(4): 743-751. 12 - DEMITTO, M.O; SILVA, T.C; PÁSCHOA, 

A.R. Z; MATHIAS, T.A. F; BERCINI, L.O.Orientações sobre amamentação na assistência pré-natal: uma 

revisão integrativa. Rev. Rene, vol. 11, Número Especial, 2010. p. 223-229 Revista da Rede de Enfer-

magem do Nordeste, 2010.13 - XAVIER, C. Avaliação dos padrões de sucção em bebês prematuros, 

visando a transição da alimentação de sonda gástrica para via oral. 2002. Tese (doutorado). Instituto 

de Psicologia/ Neurociências e Comportamento da Universidade de São Paulo - USP, São Paulo. 14 - 

RODRIGUES, A.P; PADOIN, S.M.M;GUIDO,L.A;LOPES,L.F.D. Fatores do pré-natal e do puerpério que 

interferem na autoeficácia em amamentação. Escola Anna Nery Revista de Enfer-magem 18(2) 

Abr/Jun 2014. 15 - BRASIL. DATASUS. Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo, por idade da 

criança segundo região e capitais. Brasília, DF, 2008. 16 - BARROS, K.M; BRITO, J. A; VIANA, 

M.F.A;VERAS,J.M.M.F. Desmame precoce: motivos,consequências e intervenções de enferma-

gem.In:CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 61, 2009,Fortaleza.Anais do 61º Congresso 

Brasileiro de Enfermagem.Fortaleza: Iracema guardiã, 2009.p.4113-4114. 17 - MARQUES, E.S; COTTA, 

R.M.M;PRIORE,S.E.Mitos e crenças sobre o aleitamento materno. Ciência & Saúde Coletiva, 16(5): 

2461-2468, 2011. 
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EFEITOS DA IMAGÉTICA MOTORA SOBRE A ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO EM PACIENTES PÓS-AVE 

Ada Salvetti Cavalcanti Caldas, Daniele Andrade da Cunha, Weldma Karlla Coelho, Roberta Gomes 

Ferreira Ribeiro, Karla Gonçalves dos Santos Cavanillas, Emídio Cavalcanti de Albuquerque, Lucas 

Carvalho Aragão Albuquerque, Hilton Justino da Silva. 

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) constitui a principal causa de incapacidade no 

mundo (FEIGIN et al., 2009). O comprometimento funcional é comum e cursa com déficit motor 

(FALLANI et al., 2013), repercutindo na execução das atividades de vida diárias do indivíduo (WHO, 

2013).A Imagética Motora (IM) é um treinamento cognitivo em que o indivíduo imagina uma ação a 

ser realizada sem que aja qualquer movimento motor, favorecendo a reorganização cortical e 

recuperação funcional (SHARMA et al.,2006; YANG et al., 2014) através de tarefas específicas e 

repetidas, beneficiando a reabilitação pós AVE, ainda pouco utilizada na reabilitação da atividade da 

alimentação. Objetivo: Avaliar os efeitos da imagética motora na atividade da alimentação em 

indivíduos com hemiparesia após Acidente Vascular Encefálico. Métodos: Trata-se de um estudo 

experimental e exploratório. Foram selecionados 21 pacientes pós AVE, que se encontravam em lista 

de espera para iniciar tratamento num Centro de Reabilitação da cidade do Recife, no período de 

janeiro de 2015 a junho de 2016, com idade acima dos 18 anos; de ambos os sexos; AVE único e sem 

história de lesões neurológicas associadas; ausência de déficits cognitivos identificados pelo Mini-

Exame do Estado Mental – MEEM (?18 pontos). Foram excluídos os voluntários com afasia de 

compreensão e mista; com dificuldade de realizar a imagética motora, identificada pelo escore ? 56 

na pontuação total da versão Revisada do Questionário de Imaginação Motora - MIQ-R; e os que 

descontinuaram a participação nas etapas da coleta.Procedimentos: Os procedimentos de avaliação 

do Membro Superior (MS) afetado e das funções da deglutição e mastigação consistiram em medir: o 

tônus muscular (Escala Modificada de Ashworth) e a velocidade de movimento (Box andBlock) do MS; 

aplicar escalas funcionais e de desempenho ocupacional (Escala de Fugl-Meyer; Medida Canadense de 

Desempenho Ocupacional – COPM; Avaliação MiofuncionalOrofacional com Escores – AMIOFE). Os 

registros da dinâmica dos movimentos mandibulares foram realizados através da eletrognatografia, 

tendo sido oferecido ao voluntário um pão, a fim de que o mesmo realizasse a mastigação habitual 

mediante a captação dos movimentos mandibulares. O pão também foi utilizado para registro da 

atividade elétrica dos músculos do MS afetado (bíceps braquial, tríceps braquial, flexores radiais do 

carpo e extensor comum dos dedos) e dos músculos da face (masseter e supra-hioideo 

bilateralmente). Os registros eletromiográficos foram computados durante as funções de alcance do 

alimento, da mastigação habitual e da deglutição realizadas pelo voluntário.Intervenção: Os 

participantes foram alocados em dois grupos, de forma que o grupo controle estivesse com 10 

voluntários (seis homens; média de idade 54,48 ± 9,46 anos) e grupo caso com 11 indivíduos (sete 

homens; média de idade 58,61 ± 13,33 anos). Os pacientes do grupo controle foram submetidos a 10 
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sessões de atividades abstratas (atividades cognitivas), e do grupo caso foi composto por voluntários 

submetidos a 10 sessões de Imagética Motora, direcionado à atividade da alimentação. Os grupos 

mantiveram em comum o treino motor da atividade da alimentação. Para ambos os grupos, as 

sessões tiveram duração de 30 minutos e ocorreram duas vezes por semana, durante cinco semanas. 

Ao final, todos os sujeitos foram submetidos a uma sessão de reavaliação.Nas sessões da Imagética 

Motora, o voluntário foi orientado a realizar 10 vezes a imaginação de cada movimento para realizar o 

alcance do alimento. Para a IM da mastigação e deglutição, solicitou-se que o voluntário imaginasse o 

movimento de mastigação iniciando-se pelo lado de sua preferência e com 10 ciclos de cada lado. Foi 

realizada a imagética do movimento de língua direcionando o bolo alimentar para o lado contralateral 

e posicionando-o sob a língua para executar a deglutição. Nos dois grupos, após imediatamente cada 

intervenção de atividade abstrata ou de IM, foram executadas práticas motoras direcionadas à 

atividade global da alimentação. Assim, os voluntários foram instruídos a buscar o alimento, 

direcioná-lo à boca, mastiga-lo, obedecendo 10 ciclos mastigatórios de cada lado e por fim degluti-lo. 

Na Análise estatística foram utilizados os Softwares SPSS 13.0, utilizando-se os testes Mann-Whitney; 

Wilcoxon; e Exato de Fisher.Resultados: Em ambos os grupos, o tipo de AVE predominante foi o 

isquêmico (20; 95,2%) e a hemiparesia direita foi mais frequente (11; 52,4%), tal como a dominância 

direita (19; 90,5%). O tempo médio de AVE foi inferior a um ano de lesão e o número de doenças 

crônicas associadas teve média inferior a duas co-morbidades, sendo mais comum a hipertensão 

arterial sistêmica (18; 85,7%) (Tabela 01).Nas avaliações funcionais, a escala Fugl-Meyer atestou 

aumento do escore após o período de intervenção nos dois grupos. O aumento foi numericamente 

maior no grupo caso, no entanto a diferença estatística ocorre tanto no grupo caso (p =0,003) quanto 

controle (p=0,005). Situação semelhante ocorre nos testes de velocidade de movimento do MS, 

AMIOFE e COPM (Tabela 02). Na avaliação do tônus muscular os dois grupos apresentaram 

diminuição da espasticidade após as intervenções, no entanto no grupo caso essa diferença numérica 

foi mais perceptível (Tabela 03). Nos achados do potencial elétrico, no grupo controle houve a 

diminuição da atividade elétrica para todos os músculos. No entanto, observou-se significância 

estatística apenas para os músculos flexores radiais do carpo, avaliada durante o alcance do alimento 

(p=0,007) (Tabela 04).No grupo caso, a eletromiografia realizada na função de alcance mostra 

aumento do potencial elétrico nos músculos mais proximais (bíceps braquial – p=0,182 e tríceps 

braquial – p=0,722), enquanto numericamente houve diminuição desse sinal nos músculos mais 

distais (flexores radiais do carpo – p=0,929 e extensor comum dos dedos – p=1,00). No que se refere 

às funções estomatognáticas, houve aumento no potencial elétrico dos músculos supra-hióides 

(p=1,00) durante a deglutição (Tabela 04). Na análise dos traçados dos movimentos mandibulares 

identificou-se aumento numérico em todos os parâmetros (Velocidade de abertura; velocidade de 

fechamento; ciclos lado esquerdo e lado direito) após as sessões dos dois grupos, exceto na média da 

máxima amplitude vertical (p=0,260), mas apenas no grupo controle (Tabela 04). Discussão: Os 
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resultados aqui apresentados apontam uma melhora na capacidade de realizar a atividade global da 

alimen-tação. Após a intervenção com a IM, foi possível perceber que o grupo caso mostrou-se 

numerica-mente superior na grande parte dos resultados, embora os grupos tenham apresentado 

achados estatisticamente semelhantes. Isso parece refletir a influência da imagética motora na 

associação com o treino motor da atividade global da alimentação, potencializando a recuperação 

funcional nessa atividade.A literatura aponta que a imagética motora é uma promissora estratégia de 

intervenção na reabilitação após AVE, sinalizando que áreas cerebrais responsáveis pelo movimento 

também são ativadas durante a imagética (Zimmermann-SCHLATTER et al., 2008). Uma meta-análise 

identificou que várias regiões cerebrais relacionadas ao planejamento motor e execução de 

movimento foram ativadas durante a prática mental com grande recrutamento de redes fronto-

parietais, de regiões sub-corticais e cerebelares, incluindo córtex pré-motor, motor primário e área 

motora suplementar (HÉTU et al., 2013). Conclusão: A intervenção com a Imagética Motora não foi 

capaz de produzir efeitos positivos na atividade da alimentação com diferença estatística marcante 

intergrupos nos indivíduos com hemiparesia. No entanto, embora a estatística não tenha comprovado 

a eficiência da técnica utilizada no desempenho individual dos sujeitos que sofreram a intervenção 

com a IM no grupo caso, pode ser observado importantes resultados nos testes funcionais. 

Destacando-se os ganhos eletrofisiológicos, sugerindo a capacidade da IM em potencializar o treino 

motor da atividade global da alimentação.  

Tabelas: 

Tabela 01 Caracterização do tempo de AVE, número de doenças associadas, média do escore total do 

Mini-Exame do Estado Mental e do Questionário de Imagética Motora Revisado nos grupos caso e 

controle 

  Grupos   

Variáveis Caso (n=11) Controle (n=10) p-valor * 

  Média ± DP Média ± DP   

Tempo de AVE (anos) 0,55 ± 0,22 0,93 ± 0,91 0,359 

Número de doenças associadas 1,55 ± 0,52 1,4 ± 0,51 0,515 

MEEM 24,4 ± 4,10 24,6 ± 2,63 0,943 

MIQ 74,5 ± 12,2 81,5 ± 3,80 0,216 

(*) Teste de Mann-Whitney 
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Tabela 02 Média (desvio padrão) das medidas das avaliações funcionais e do teste de velocidade do 

membro superior nos momentos iniciais e finais separadas por grupo caso e controle e as 

comparações entre dos momentos. 

  Caso (n=11)   Controle (n=10)   

Variáveis Inicial Final 
p-

valor* 
Inicial Final 

p-
valor* 

  
Média ± 

DP 
Média ± DP   

Média ± 
DP 

Média ± DP   

Fugl-Meyer 35,4 ±16,7 47,2 ±15,1 0,003 39,3 ±18,6 49,8 ±12,1 0,005 

BOX and Block 
Direita 

29,3 ±26,1 36,4 ±30,2 0,005 34,3 ±25,3 37,5 ±26,2 0,024 

BOX and Block 
Esquerda 

32,9 ±19,7 39,7 ±22,2 0,032 36,2 ±23,1 43,8 ±25,6 0,044 

AMIOFE 103,4 ±16,8 115,4 ±11,6 0,003 105,6 ±13,5 114,6 ±14,4 0,011 

COPM 
Desempenho 

2,59 ±0,92 4,17 ±1,55 0,003 3,06 ±1,84 4,34 ±2,14 0,005 

COPM 
Satisfação 

2,15 ±1,03 4,21 ±1,99 0,003 3,28 ±1,56 4,60 ±2,08 0,005 

(*) Teste de Wilcoxon            

Tabela 03 Frequência (%) das medidas da Escala modificada de Ashworth nos momentos iniciais e 

finais separadas por grupo caso e controle e as comparações entre os momentos 

 
Caso (n=11) Controle (n=10) 

Variáveis Inicial Final p-valor* Inicial Final p-valor* 

 
n (%) n (%) 

 
n (%) n (%) 

 

Cotovelo 
      

Sem Aumento 5 (45,4) 7 (63,6) 0,641 * 4 (40,0) 4 (40,0) 0,554 * 

Leve 3 (27,3) 3 (27,3) 
 

4 (40,0) 6 (60,0) 
 

Moderado ou mais 3 (27,3) 1 (9,1) 
 

2 (20,0) 0 (0,0) 
 

Punho 
      

Sem Aumento 4 (36,4) 7 (63,6) 0,505 * 5 (50,0) 5 (50,0) 1,000 * 

Leve 5 (45,4) 3 (27,3) 
 

4 (40,0) 5 (50,0) 
 

Moderado ou mais 2 (18,2) 1 (9,1) 
 

1 (10,0) 0 (0,0) 
 

Dedos 
      



 
 
 
 
 
 

109 
 

Sem Aumento 5 (45,4) 7 (63,6) 0,725 * 5 (50,0) 7 (70,0) 0,650 * 

Leve 4 (36,4) 3 (27,3) 
 

4 (40,0) 3 (30,0) 
 

Moderado ou mais 2 (18,2) 1 (9,1) 
 

1 (10,0) 0 (0,0) 
 

* Teste Exato de Fisher 

Tabela 04 Média (desvio padrão) das avaliações elétrico fisiológicas do MS afetado e do sistema 
estomatognático nos momentos iniciais e finais separadas por grupo caso e controle e as 
comparações entre os momentos  

              Caso (n=11)     Controle (n=10) 

Variáveis Inicial Final p-valor* Inicial Final p-valor* 

  
Média ± 

DP 
Média ± 

DP 
  

Média ± 
DP 

Média ± DP   

Alcance – bíceps 
braquial 

32,35 ± 
18,59 

44,54 ± 
34,95 

0,182 
51,32 ± 
33,14 

36,03 ± 16,38 0,333 

Alcance – tríceps 
braquial 

18,35 ± 
9,48 

21,48 ± 
11,86 

0,722 
28,51 ± 
21,63 

19,26 ± 14,92 0,093 

Alcance - flexor 
radial 

50,73 ± 
40,23 

45,72 ± 
35,17 

0,929 
45,43 ± 
29,99 

28,93 ± 18,82 0,007 

Alcance - 
extensor dos 
dedos 

43,24 ± 
12,10 

41,20 ± 
19,22 

1,000 
50,39 ± 
24,12 

43,87 ± 28,25 0,575 

Mastigação - 

masseter 
59,41 ± 41,40 

44,32 ± 

29,88 
0,131 

45,21 ± 

26,95 
40,13 ± 21,18 0,575 

Deglutição - 
suprahioides 

70,25 ± 
47,19 

73,35 ± 
46,49 

1,000 
68,02 ± 
51,46 

66,18 ± 35,07 0,721 

Deglutição - 
masseter 

36,15 ± 
26,47 

27,88 ± 
24,46 

0,374 
22,05 ± 
13,46 

20,05 ± 12,43 0,541 

Velocidade de 
abertura 

206,6 ± 
95,3 

230,9 ± 
105,8 

0,285 
143,5 ± 
128,9 

153,7 ± 112,0 0,760 

Velocidade de 
fechamento 

183,2 ± 
90,8 

211,8 ± 
92,7 

0,074 
136,8 ± 
114,8 

149,0 ± 104,8 0,646 

Máxima 
amplitude vertical 

30,2 ± 9,6 31,5 ± 9,3 0,575 
24,5 ± 
13,5 

17,7 ± 8,6 0,260 

Ciclos lado direito 7,4 ± 6,1 9,2 ± 6,4 0,575 
13,1 ± 
11,1 

14,0 ± 10,1 0,833 

Ciclos lado 

esquerdo 
5,7 ± 4,9 6,5 ± 7,4 0,889 2,4 ± 3,9 7,7 ± 8,9 0,172 

(*) Teste de Wilcoxon. A atividade elétrica é expressa em percentual de ativação; a velocidade em 

mm/s; a amplitude em mm; e o número de ciclos por contagem simples.     
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FLUXO EXPIRATÓRIO NASAL E SUA RELAÇÃO COM POSIÇÃO DE LíNGUA E LÁBIOS EM RECÉM-

NASCIDOS 

Silvia Márcia Andrade Campanha, Roberta Lopes de Castro Martinelli , Durval Batista Palhares. 

Introdução: A respiração predominantemente nasal é observada desde o nascimento até seis meses 

de vida, quando o recém-nascido mantém os lábios fechados, o terço anterior da língua nas pregas 

palatinas transversas e pressão do dorso da língua no palato duro, que evitam a entrada de ar pela 

boca1-2, sendo essa função essencial para um adequado crescimento craniofacial3. A obstrução nasal é 

uma queixa comum em recém-nascidos4, que pode levar as alterações respiratórias1 ou interferên-

cias no desenvolvimento craniofacial2. O diagnóstico da obstrução nasal baseia-se em história 

detalhada e um exame clinico sistemático, podendo ser bilateral, com grandes prejuízos respiratórios, 

ou unilateral1,3. A análise do fluxo expiratório nasal pode identificar possível obstrução nasal e o modo 

respiratório predominante5. A avaliação da equipe interdisciplinar da respiração em recém-nascidos é 

fundamental para melhor diagnóstico e conduta terapêutica, bem como para prevenir dificuldades 

durante a amamentação e a instalação da respiração oral. Ao consultar as bases de dados Web of 

Science, Pubmed, Embase, All Evidence-Based Medicine Reviews e Scielo, utilizando os termos: 

respiração, recém-nascido, língua, obstrução nasal , respiração bucal em português e inglês, não 

foram encontradas pesquisas científicas que relacionassem o fluxo expiratório nasal, com postura de 

lábios, posição habitual de língua, bem como movimentos de anteriorização de língua em recém-

nascidos clinicamente estáveis.Objetivo: Verificar a relação entre o fluxo expiratório nasal e postura 

de lábios e língua no repouso, bem como com movimentos de anteriorização de língua em recém-

nascidos clinicamente estáveis. Métodos: Estudo transversal, realizado em 130 recém-nascidos 

clinicamente estáveis do Setor de Alojamento Conjunto de um Hospital Universitário. Foram incluídos 

recém-nascidos de 1 a 5 dias de vida, com APGAR maior ou igual a oito em aleitamento materno 

exclusivo. Os critérios de exclusão utilizados foram: recém-nascidos da população indígena, 

quilombola e de puérperas com soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana e com 

condições clinicas instáveis, prematuridade, complicações perinatais, presença de anomalias 

craniofaciais, doenças neurológicas, síndromes genéticas visíveis no momento da avaliação e 

alimentação artificial. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por três fonoaudiólogas da 

equipe do Hospital, devidamente treinadas e calibradas. Para essa fase, foi realizado um treinamento 

com 14 recém-nascidos. No final do treinamento, as pesquisadoras adquiriram um grau de concor-

dância acima de 90% nas avaliações. Inicialmente foi observada a postura de lábios (fechados, 

entreabertos e ora abertos, ora fechados) com o recém-nascido dormindo no berço, com 300 de 

elevação da cabeceira, em 3 momentos, com intervalos de 10 minutos entre eles. Também foi 

avaliada a posição da língua em repouso (elevada, baixa ou elevada, porém sem sustentar a 

elevação), sendo que as avaliadoras se posicionaram de frente para os recém-nascidos, apoiando os 



 
 
 
 
 
 

112 
 

dedos polegares enluvados na região do mento, sendo realizado o abaixamento da mandíbula e do 

lábio inferior. A saída do fluxo expiratório nasal foi avaliada utilizando uma chapa de policarbonato 

espelhada nasal adaptada do Espelho Nasal Milimetrado de Altmann (Pro-Fono®)5, especialmente 

fabricada para esse estudo. Esta chapa foi posicionada num ângulo de 90o em relação ao filtro nasal, 

com o recém-nascido ainda dormindo, porém nesse momento, apoiado no braço da mãe. Após 3 

medidas do fluxo expiratório nasal, foi considerada a medida de maior área e anotado no quadro de 

registro de expiração nasal, adaptado de Susanibar & Daccilo, 20136. A saída de fluxo expiratório foi 

classificada como simétrica, maior em uma narina ou ausente em uma narina. Com o recém-nascido 

em alerta, foi avaliada a presença ou ausência de anteriorização de língua para fora da boca. Foi 

coletada também a informação da temperatura e da umidade do ar no momento da avaliação, pelo 

aplicativo de celular denominado TEMPO. Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo 

aplicado o teste de teste exato de Fischer, teste de Kruskal Wallis, adotando nível de significância de 

5% (p<0,05). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos sob nº 

1.514.715. Todos os responsáveis foram informados sobre os procedimentos e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.Resultados: Dos 130 recém-nascidos avaliados, encontrou-se 91 

(70%) com lábios fechados no repouso, 10 (8%) entreabertos e 29 (22%) ora estavam abertos, ora 

fechados. Em relação à posição de repouso da língua, 96 (74% ) recém-nascidos mantinham a língua 

elevada, 18 (14%) baixa e 16 (12%) apresentaram a língua elevada porém a mesma não se mantinha 

nesta posição. Em relação à anteriorização da língua, 116 (89%) não apresentaram esse movimento e 

14 (11%) apresentaram. Quanto à saída do fluxo expiratório pelas narinas, foi observado que 71 (55%) 

dos recém-nascidos apresentaram fluxo simétrico, 41 (32%) fluxo maior em uma narina e 18 (14%) 

fluxo ausente em uma narina. A média da temperatura do ar foi de 250 C e a média da umidade do ar 

foi de 50,5%. Quando comparados os dados, a análise estatística demonstrou associação significativa 

(p=0,011) entre posição da língua em repouso com a postura dos lábios em repouso, sendo que bebês 

que apresentaram posição da língua elevada no repouso, também apresentaram, em sua maioria, 

uma postura de lábios fechados; enquanto que bebês que apresentaram posição da língua baixa 

apresentaram, em sua maioria, postura de lábios entreabertos e por fim, recém-nascidos que não 

sustentavam a língua elevada apresentaram em sua maioria, postura dos lábios ora fechados, ora 

abertos. Houve associação entre a anteriorização da língua com a saída do fluxo expiratório maior ou 

ausente em uma narina (p<0,001*), com a postura de lábios entreabertos ou com a postura de lábios 

ora fechados, ora abertos (p=0,010*) e com a posição de língua baixa no repouso ou quando a língua 

não se sustentava em posição elevação (p=0,043*). A saída do fluxo expiratório maior ou ausente em 

uma narina teve associação com a posição de língua baixa no repouso ou quando a língua não se 

sustentava em posição elevada (p=0,001*) e não teve associação com a postura de lábios (p=0,075), 

porém a maioria dos recém-nascidos que apresentaram saída de fluxo simétrica, estavam com lábios 

fechados e aqueles com saída somente de um lado, estavam mais de lábios entreabertos ou ora 
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fechados, ora abertos. As medidas da temperatura e umidade não mostraram diferenças significativas 

com a saída do fluxo expiratório (p>0,4).Discussão: Este estudo foi conduzido com o objetivo de 

verificar a relação entre o fluxo expiratório nasal, a postura de lábios, a posição habitual de língua e os 

movimentos de anteriorização de língua em recém-nascidos clinicamente estáveis. Os achados dessa 

pesquisa mostraram que em recém-nascidos que mantinham uma posição de língua baixa no repouso 

apresentaram em sua maioria, uma postura de lábios entreabertos no repouso, enquanto que recém-

nascidos que apresentaram posição da língua elevada apresentaram em sua maioria, postura dos 

lábios fechados. Os recém-nascidos que não sustentavam a língua elevada, apresentaram postura de 

lábios ora fechados, ora abertos no repouso. A literatura aponta que postura de lábios entreabertos e 

posição de língua no assoalho da boca estão associadas com a respiração oral, que pode ser causada 

por uma obstrução nasal7-8. Houve associação entre saída de fluxo maior ou somente de um lado 

com a posição de língua baixa no repouso, bem como com movimento de anteriorização de língua. A 

literatura aponta que o genioglosso é considerado o músculo respiratório da língua, movendo o osso 

hióide e a base da língua anteriormente durante a inspiração para ampliar a região orofaríngea, 

diante de uma alteração respiratória9. Williams et al, 2010, relataram também que a ativação do 

músculo genioglosso pode estar relacionada com a resistência do fluxo aéreo, ou seja, em uma 

respiração oral, a abertura de boca, com a descida da mandíbula, favorece uma menor resistência 

orofarígea com um aumento da atividade do músculo genioglosso. A temperatura e a umidade do ar 

não interferiram nos resultados, diferindo da literatura que relata que a saída do fluxo expiratório 

nasal pode sofrer influências devido a reação vasomotora do nariz, que pode ser desencadeada por 

mudanças bruscas de temperatura e baixa umidade do ar inspirado11. As limitações da presente 

pesquisa devem ser consideradas, tendo em vista o número reduzido de recém-nascidos com saída de 

fluxo expiratório ausente ou somente em uma narina, o que permite considerar os resultados 

encontrados apenas para a população em questão. Diante destes achados, a observação da postura 

de lábios e língua no repouso, bem como da presença de movimentos de anteriorização de língua em 

recém-nascidos e a saída do fluxo expiratório nasal são variáveis importantes para serem inseridas em 

um protocolo de avaliação do recém-nascido como prevenção para evitar o desmame precoce e a 

instalação da respiração oral. Recomenda-se também mais estudos para avaliar os fatores que podem 

interferir na permeabilidade nasal em recém-nascidos clinicamente estáveis.Conclusão: Os achados 

desse estudo mostraram que há relação entre fluxo expiratório nasal, postura de lábios e língua no 

repouso e presença de movimentos de anteriorização de língua em recém-nascidos clinicamente 

estáveis. 

Descritores: Respiração, Recém-nascido e língua. 
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FONOAUDIOLOGIA NA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: REVISÃO DE LITERATURA 

Verônica Fernandes Ramos, Victor Vinícius Alves Silva, Laura Davison Mangilli. 

Introdução: A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma doença crônica, progressiva, 

incapacitante e com alta morbidade 1-7. Tem ocorrência durante o sono, através de episódios de 

obstrução total (apneia) ou parcial (hipopneia) das vias aéreas superiores (VAS) e da queda de 

oxigênio 1,3,4,7,8,9. Associa-se a presença de ronco alto e frequente, sonolência excessiva diurna, 

cansaço, irritabilidade, cefaleia, diminuição da libido, depressão, dificuldades para realização de 

tarefas intelectuais, déficits de memórias e atenção10. Também está associada a doenças cardio-

vasculares, tais como hipertensão arterial sistêmica e doença das artérias coronárias5,8. A etiologia da 

SAOS é multifatorial e pode estar associada a doenças que provocam alterações anatômicas, 

neuromusculares ou funcionais da faringe, palato, língua e laringe8. As principais medidas de 

tratamento são a perda de peso, placa de avanço mandibular, cirurgia em VAS e aparelho de pressão 

aérea positiva contínua (CPAP) 1,6,9. O tratamento com dispositivos intraorais atua em estruturas da 

cavidade oral, sendo que alguns elevam o palato mole e outros movem a mandíbula anteriormente, 

com o objetivo de aumentar o espaço das VAS11. Em relação aos tratamentos cirúrgicos, existe grande 

variedade de possibilidades. Os tratamentos cirúrgicos em região de palato e faringe são indicados 

quando há obstrução do palato e da base de língua e em casos mais graves é indicado realizar cirurgia 

ortognática12. O uso do CPAP é indicado em casos moderados e graves. Atua como um splint 

mecânico que irá abrir as VAS, impedindo o seu colapso durante o sono. O CPAP contribui para 

eliminar os eventos respiratórios, melhora a qualidade do sono, qualidade de vida, a hipertensão 

arterial sistêmica e diminui a sonolência excessiva durante o dia. Dessa forma, irá estabilizar os níveis 

de severidade da SAOS1,2,6. Outra forma de tratamento é a terapia miofuncional orofacial, que 

consiste no uso de exercícios para a região orofaríngea, que devem ser aplicados durante três meses, 

e no treino das funções miofuncionais orofaciais. Dessa forma, irá diminuir a frequência do ronco a 

sonolência excessiva diurna, melhorando a qualidade do sono e das funções estomatognáticas13. O 

objetivo do estudo foi verificar, com base na literatura selecionada, a atuação Fonoaudiológica em 

casos de SAOS.Metodologia: Para o estabelecimento do método de pesquisa foram seguidos os 

preceitos do Cochrane Handbook14.Foi realizado levantamento dos textos sobre o as¬sunto, sem 

período específico, nas bases de dados PubMed e SciELO. Na base de dados PubMed, os artigos foram 

selecionados utilizando-se os descritores: “Obstructive sleep apnea and clinical protocols and speech 

therapy”, “Obstructive sleep apnea and therapy and speech therapy”,Obstructive sleep apnea and 

therapeutics and speech therapy”. Na base de dados SciELO foram utilizados os descritores: “Apneia 

do Sono tipo obstrutiva e protocolos clínicos”, “Apneia do Sono tipo obstrutiva e terapia”, “Apneia do 

Sono tipo obstrutiva e terapêutica”, restringindo-se a pesquisas realizadas em seres humanos e na 

língua portuguesa ou inglesa.Foram excluídos artigos de revisão, com sobreposição de palavras 
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chaves, com temática não diretamente relacionada ao objetivo da pesquisa e artigos não 

disponibilizados gratuitamente. No final, foram analisados 12 artigos.Resultados: Os 12 artigos 

selecionados foram avaliados de forma crítica quanto aos seus objetivos, número e gênero dos 

participantes, faixa etária, critérios e métodos de avaliação, resultados e conclusões. Buscou-se 

analisar e descrever a metodologia de cada artigo, para verificar a presença de homogeneidade entre 

os mesmos. Nos resultados e conclusões foram relatadas as vantagens e desvantagens das medidas 

terapêuticas de cada estudo.Discussão: A literatura descreve resultados eficientes da terapia para 

SAOS através da motricidade orofacial 13,17,21. Diaferia et al. (2013) 17 verificou melhora da 

qualidade de vida do paciente em através de terapia miofuncional orofacial associada ou não ao 

CPAP. Guimarães et al. (2009) 11 observou que exercícios orofaríngeos são eficientes para a redução 

dos sintomas e gravidade da SAOS. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Verma 

et al. (2016) 21.Porém, a própria literatura questiona este tipo de intervenção (STEELE, 2009) 26, pois 

é importante a determinação do objetivo de cada um dos exercícios propostos, da carga, a frequência 

e duração de realização de cada exercício e uma melhor seleção dos grupos musculares a serem 

trabalhados, a fim de enfocar pontualmente a musculatura que está relacionada à gênese da apneia. 

O estudo de Vieira et al. (2011) 15 concluiu que há alteração no crescimento facial em crianças que 

possuem SAOS e Hamdan et al. (2008) 25 verificaram que ocorrem alterações vocais em pacientes 

que usam CPAP sem umidificação. Essas alterações, segundo ponto de vista Fonoaudiológico, poderão 

interferir no desenvolvimento infantil e na comunicação do indivíduo.Alguns estudos selecionados 

analisaram a utilização de diversas terapêuticas em casos de SAOS. Nelesen et al. (2001) 16 

verificaram que o CPAP influencia a atividade cardíaca e hemodinâmica. Reimão et al. (1995) 19 

verificou melhoras da SAOS com o uso de aparelho intraoral para realizar avanço mandibular.Foram 

analisados dois estudos que descreveram abordagens cirúrgicas diferentes. Williams et al. (2007) 22 

analisaram o tratamento com prótese removível associado à faringoplastia. Gunawardena et al. 

(2013) 23 verificaram o efeito de redução de língua (linguoplastia) em pessoas com SAOS. Ambas as 

técnicas foram eficientes para casos de SAOS.Os demais estudos analisados descrevem quadros de 

SAOS em conjunto a outras patologias. Lin et al. (2009) 18 observou os sintomas de SAOS em uma 

adolescente que possuía hipertrofia língual de tireoide. Após tratamento cirúrgico houve a redução 

dos sintomas de SAOS. Hattori et al. (2002) 24 observou que o hipotireoidismo pode ser um dos 

fatores etiológicos de SAOS. Por fim, o estudo de Caspari et al. (2008) 20 observou, após tratamento 

da SAOS, diminuição de convulsões e dos aspectos relacionados à fala em uma criança que possuía 

convulsões, apraxia de fala e SAOS. Conclusão: Com base na literatura, foi possível observar que a 

terapêutica baseada em exercícios orofaríngeos é uma possível forma de tratamento para casos de 

SAOS leve a moderada, proporcionando melhora na qualidade de vida e redução dos sintomas e sinais 

clínicos. Evidenciou-se também campos de atuação fonoaudiológica que poderiam proporcionar 

benefícios aos indivíduos portadores de SAOS que são expostos a outras formas de tratamento.  
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Descritores: Fonoaudiologia, Apneia do Sono Tipo obstrutiva e Reabilitação. 
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GEOMETRIA FARÍNGEA PRÉ E PÓS TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL EM UM INDIVÍDUO COM 

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

Kássia Íris Silva Moura, Daniele Andrade da Cunha, Paulo augusto Vitorino, Luciana Moraes Studart 

Pereira, Hilton Justino da Silva. 

Relato de caso 

Nº da aprovação do comitê de ética: 1.627.441 

INTRODUÇÃO:A apnéia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada pela obstrução repetitiva da via 

aérea superior(VAS). Nesses indivíduos podem ser encontradas alterações miofuncionais orofaciais da 

língua, palato mole, úvula e de algumas funções orofaciais. Mediante essas alterações, pode-se 

identificar a demanda da atuação Fonoaudiológica, principalmente da especialidade da Motricidade 

Orofacial. Por meio da realização de exercícios para adequação das alterações miofuncionais, das 

funções do sistema estomatognático e aumento da musculatura orofaríngea.No que diz respeito ao 

diagnóstico, o padrão ouro para confirmar a AOS é a polissonografia. Como forma de avaliação 

alternativa auxiliar é considerado o uso da faringometria acústica (FA) que tem por função obter a 

geometria da cavidade orofaríngea, através de um sinal acústico emitido por meio de um aparelho 

colocado na cavidade oral, refletindo nas estruturas anatômicas. Partindo dessas premissas, o 

objetivo do presente estudo é identificar a geometria faríngea, de indivíduos com AOS pré e pós 

terapia miofuncional por meio da farigometria acústica. Objetivo:Identificar a geometria faríngea de 

um indivíduo com AOS pré e pós terapia miofuncional por meio da farigometria acústica. 

Procedimentos: Estudo de caso de um paciente de 40 anos,  diagnóstico polissonográfico de AOS grau 

moderado. O paciente foi sujeito às seguintes avaliações: miofuncional orofacial para AOS; de 

medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência cervical e abdominal); aplicação da escala 

subjetiva do sono de epworth; questionário de Berlim; geometria faríngea e a terapia miofuncional 

orofacial (TMO) com 7 sessões,  atendimentos semanais de 40 minutos e orientação para realização 

dos exercícios em casa. As avaliações se repetiram pós TMO. Resultados: Este estudo foi baseado no 

relato de caso de um paciente do sexo masculino, 40 anos, com diagnóstico de apnéia obstrutiva do 

sono (AOS) de grau moderado, após ter sido submetido ao exame de polissonografia. O paciente 

apresentava história pregressa de ronco há aproximadamente 14 anos e tem índice de massa corporal 

atual de (IMC= 33,39).Iniciou-se a avaliação Fonoaudiológica direcionada para AOS, utilizada por 

Guimarães(2009) e os principais achados foram: postura de cabeça inclinada para esquerda; marcas 

internas e assimetria de bochechas; lateralidade da mandíbula com dificuldade; ponta da língua baixa 

em assoalho; dorso da língua elevado e espessura da língua aumentada com um suco acentuado na 

hemi-lígua; musculatura supre-hioidea um pouco flácida e a não visualização da úvula, classificando-a 

classe é IV de Malampati (só observando parte do palato mole e palato duro).Em relação a avaliação 
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antropométrica o voluntário se apresentou a pesquisa  pesando 108,2 Kg; altura de 1,80 cm; IMC 

33,39Kg/ m²; circunferência cervical de 48 cm e circunferência abdominal de 114 cm . Na escala 

subjetiva de Epworth (ESSE) com questões simples e que pontuação acima do escore de 10 é 

considerado excesso de sonolência e o score do paciente foi de 13 pontos. Outro questionário 

aplicado pré TMO foi o de Berlim que é um instrumento de rastreio da apneia obstrutiva do sono 

(AOS), considerou-se no final um o alto risco para AOS.A última avaliação pré TMO foi a da geometria 

faríngea que obteve-se resultados que seram expostos na tabela 1 . 

Tabela 1: Variáveis faringométricas pré TMO. 

Variavéis da 

Faringometria / 

pré  TMO na 

posição 

sentada 

 

Área da 

junção 

orofaríngea 

(cm²) 

 

Área 

Laríngea 

(cm²) 

 

Volume 

Faríngeo 

(cm) 

 

Área média 

faríngea 

(cm²) 

 

Comprimento 

Faríngeo(cm) 

Pré terapia 1,62 2,35 26,83 2,85 11,02 

 

Após todas as avaliações iniciaram-se as terapias fonoaudiológica que por volta da 7º sessão o 

paciente relatava ter mais controle da língua, observando uma menor espessura (fina) e mais controle 

dentro da cavidade oral quando era solicitado o exercícios de abaixamento do dorso língual. Nesta 

sessão realizou-se as avaliações pós terapia.Na realização das medidas antropométricas, observaram-

se mudanças significativas no peso, na circunferência cervical e abdominal apesar de não ter sido 

orientado quanto à alimentação. Na aplicação da escala de Epworth pós TMO, se enquadrou ao 

padrão de normalidade baseado com a escala. Na avaliação pós-terapia (7 sessões) verificou-se dorso 

da língua baixo, com língua sem hipertonicidade notada anteriormente, podendo ser visualizado a 

úvula de formato longo e palato mole alongado, mudando-se a classificação para a III de Malampati 

onde é possível notar a inserção da úvula e do palato mole, não sendo possível ver a parede da 

orofaringe.  

Na tabela 2, apresentam-se as características da geometria faríngea pré e pós terapia. 
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Tabela 2- Medidas faringométricas pré e pós TMO na posição sentado. 

Variavéis da 

Faringometria\ 

pré e pós-

terapia posição 

sentado 

 

Área da 

junção 

orofaríngea 

(cm²) 

 

Área 

Laríngea 

(cm²) 

 

Volume 

Faríngeo 

(cm³) 

 

Área média 

faríngea 

(cm²) 

 

Comprimento 

Faríngeo(cm) 

Pré terapia 1,62 2,35 26,83 2,85 11,02 

Pós terapia 2,31 2,61 28,33 2,36 9,31 

 

Discussão:Em relação à avaliação miofuncional orofacial direcionada para AOS, estudos corroboram 

com esta pesquisa que os pacientes com AOS também apresentam, frequentemente um volume de 

língua aumentada, principalmente no dorso mostrando-se alto dificultando a visualização do 

arcopalatoglosso. E acrescenta-se que a língua pode ter um sulco acentuado na hemi-língua, também 

observada neste estudo.Sobre a sonolência diurna que é uma das consequências da AOS devido a 

dessaturação de oxihemoglobina e dos despertares frequentes que podem ocorrer durante o sono, 

neste estudo, também  se verificou uma diferença no resultado da escala sujetiva de Epworth que 

quantifica o grau de sonolência diurna. Esses dados corroboram com os trabalhos de Guimarães 

(2008), Puhan (2005) e Diaféria(2012) que observaram redução do nível de sonolência diurna. Esses 

dados diferem da linha dos resultados recentes de Ieto (2014) e Kayamori (2016) não tendo mudança 

significativa nos questionários Epworth aos pacientes submetidos a TMO. Podendo ser ressaltado a 

diferença de amostra entre todos esses estudos. Em relação à utilização da faringometria acústica 

(FA) que tem por finalidade obter uma avaliação da geométria da cavidade orofaríngea. Um dos 

primeiros estudos registrado com FA, utilizando o CPAP como tratamento, padrão ouro no tratamen-

to das AOS e confirmou que esse equipamento pode ser tolerado e usado para medir a reconfigura-

ção anatômica da VAS. Conclusão: Conclui-se que a geometria faríngea modificou-se, observando 

aumento da área laríngea, do volume faríngeo e da junção orofaríngea após a TMO, confirmando a 

utilidade da FA como um método alternativo de avaliação da geometria faríngea e que os exercícios 

da terapia fonoaudiológica contribuíram para a expansão dessas medidas nesse paciente com AOS 

moderado. Podendo-se pensar na contribuição desse equipamento para além de auxiliar o 

diagnóstico de patologias que acometem a região orofaríngea como também servir de padrão de 

acompanhamento das terapias para os Fonoaudiológos e os pacientes. 

Descritores: Apneia do Sono Tipo Obstrutiva, Faringometria Acústica e  FoTerapia Miofuncional.  
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INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM ESTÉTICA FACIAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Daniele Barreto da Cunha Ferreira, Yasmin Frazão, Andréa Rodrigues Motta. 

Revisão sistemática 

Introdução: Diversos são os profissionais que, ao colocarem em prática suas especialidades, 

colaboram com a incansável busca por uma face mais bonita. Dentistas, dermatologistas, cirurgiões 

plásticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros profissionais, desenvolvem métodos correti-

vos e preventivos que colaboram para o equilíbrio facial. A intervenção na face com fins estéticos é 

um campo de atuação dentro da Motricidade Orofacial, que tem por objetivo prevenir e/ou atenuar 

as marcas e sinais de envelhecimento, por meio da adequação da dinâmica dos músculos envolvidos 

na mímica facial e funções orofaciais, que podem estar alteradas pelo envelhecimento ou pela 

atividade muscular excessiva. Objetivo: O presente estudo se propõe a identificar e sistematizar os 

principais estudos que abordam a intervenção fonoaudiológica em estética e descrever as estratégias 

e técnicas utilizadas. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, sem metanálise, 

realizada nas bases de dados BVS, Scielo e Web of Science com os termos “exercício facial”, 

“Fonoaudiologia”, “estética”, “rejuvenescimento facial”, “terapia miofuncional”, “estética”, “rejuve-

nescimento facial” e “face” e seus correspondentes na língua inglesa e espanhola. Foram incluídos os 

artigos analisados por dois fonoaudiólogos que fizessem referência ao tratamento fonoaudiológico 

em estética e estudos clínicos com o resumo disponível para consulta. Foram excluídos os artigos 

duplicados. Resultados: Foram encontrados, ao término do processo, nove artigos, dois (22,2%) na 

língua inglesa e os demais em português. Foram citadas como intervenção em Fonoaudiologia em 

estética a utilização de exercício mioterápico (100%), o uso de massagens (77,7%), uso de 

alongamentos da musculatura (55,5%), a adequação dos padrões motores das funções orofaciais 

(33,3%) e orientações sobre os cuidados com a pele (22,2%). O uso de exercitadores faciais foi citado 

em dois artigos (22,2%) e em um único estudo (11,1%) foi indicada a manipulação intraoral, 

manipulação da face, uso de TransporeTM, o uso de vibrador e o uso de hiperbolóides. Em relação às 

técnicas utilizadas em Fonoaudiologia em estética descritas nos estudos observou-se que 55,5% dos 

pesquisadores  utilizaram um programa de treinamento composto de várias etapas e estratégias 

atuando em toda a face. A seleção das técnicas a serem utilizadas em cada indivíduo foi feita de 

forma personalizada, após avaliação individual, em três estudos; em dois estudos foi utilizado um 

protocolo pré-estabelecido e aplicado em todos os indivíduos, igualmente. A maioria dos artigos 

fornece descrição detalhada das intervenções utilizadas (55,5%) incluindo número de repetições das 

intervenções (66,6%). Discussão: Poucas ainda são as publicações e estudos que evidenciem a 

efetividade das intervenções propostas nesse campo(1-4). A maioria dos estudos inclui mais de um 

tipo de intervenção simultânea fazendo com que seja difícil a avaliação de uma técnica 
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específica(3,4). Tendo em vista as intervenções utilizadas no tratamento fonoaudiológico da face com 

fins estéticos, sendo essa atuação uma área da motricidade orofacial, observa-se que é unânime a 

inserção de exercícios isotônicos, isométricos ou os de contra-resistência ao movimento(5-6). Em 

apenas dois artigos(7,8) o tipo de contração muscular envolvido na atividade foi especificado, embora 

em um deles(8) a atividade em si não tenha sido descrita. De acordo com a literatura a ordem de 

execução dos exercícios exerce influência nos resultados obtidos, sendo indicada a realização 

primeiro dos isotônicos, seguido pelos isométricos e por fim os de contra-resistência ao 

movimento(5). No presente trabalho apenas um estudo citou essa ordem(9), indicando que a 

literatura não sistematiza a prática clínica embasada no nível de dificuldade(6). A escolha dos 

exercícios na prática clínica deve ser feita de acordo com a necessidade do paciente identificada por 

meio de avaliação criteriosa e não de forma generalizada, como preconizam listas padronizadas e as 

ginásticas faciais. Contudo para que os estudos alcancem os objetivos propostos nesse caso é comum 

o uso de protocolos fechados de tratamento(8,10-13). As massagens, modelo de intervençãobastan-

te citada(7,11,14-16), são manipulações efetuadas com a finalidade de produzir efeitos sobre os 

sistemas nervoso, muscular e respiratório e sobre a circulação sanguínea e linfática local e geral (17). 

As técnicas de massagens podem variar quanto ao tipo (alisamento, dedilhamento, deslizamento, 

vibração, pinçamento, fricção e digito-pressão), pressão – superficial ou profunda e velocidade – lenta 

ou rápida. Além disso, o sentido de realização da massagem pode indicar fins distintos: para o 

alongamento da musculatura, deve ser feita no sentido contrário da contração; e para o 

fortalecimento muscular, realizada no sentido da contração das fibras musculares(5,15,18). Desta 

forma é indispensável a descrição detalhada do objetivo da massagem a ser realizada bem como a 

musculatura alvo para definição do tipo de movimento a ser realizado. O trabalho com as funções 

orofaciais: respiração, sucção, mastigação, deglutição, e fala – terapia miofuncional - é considerada 

uma das bases da terapia de Motricidade Orofacial– área da Fonoaudiologia em que a atuação na face 

com fins estéticos está inserida(19,20). A terapia miofuncional visa atuar na modificação muscular por 

meio da adequação das funções orofaciais(5,14,6,19,20). O uso adequado das funções estomatogná-

ticas oferece condições para que as estruturas envolvidas consigam funcionar e se manter em 

equilíbrio, devendo o uso de exercícios mioterápicos e massagens ser sempre aliados à terapia 

miofuncional(20). Este é um dos diferenciais da atuação fonoaudiológica em estética da face frente a 

outras abordagens de áreas afins não sendo esperada a intervenção dentro do campo da Motricidade 

Orofacial sem a observância do trabalho miofuncional. Foi observada uma grande heterogeneidade 

entre os estudos, tanto na escolha dos exercícios, intervenções propostas, quanto na periodicidade de 

realização das manobras, tempo de tratamento e nomenclatura utilizada para descrição da 

intervenção. Essa alta variação provavelmente é causada por diferentes abordagens metodológicas 

dentro da atuação fonoaudiológica em estética facial bem como a falta de consenso e padronização 

de procedimentos e nomenclaturas a serem utilizados. Conclusão: Foi possível conhecer algumas das 
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técnicas propostas para a atuação em Fonoaudiologia em estética. Entretanto, devido à ampla 

variedade de abordagens clínicas e utilização de recursos técnicos encontradas nos artigos selecio-

nados para essa revisão, houve dificuldade para a caracterização de condutas clínicas uniformes, que 

pudessem ser reproduzidas por outros fonoaudiólogos; observou-se, também, a necessidade de se 

estabelecer as bases teóricas que sustentam a prática clínica nesta área visando um maior consenso 

sobre as intervenções e terminologias a serem utilizadas. 

Descritores: Fonoaudiologia,estética, terapia miofuncional, face. 

Referências: 1.Franco MZ. Fonoaudiologia e estética: um novo alcance da motricidade oral. In: 

Editorial P, editor. Motricidade Orofacial Como atuam os especialistas. Comitê de Motricidade 

Orofacial. São José dos Campos, SP2004. p. 289-95.2.Frazão Y, Manzi S. Saúde e Rejuvenescimento: 

Você saudável por dentro e por fora. São Paulo: Pulso Editorial; 2011. 3. Van Borsel J, De Vos M-C, 

Bastiaansen K, Welvaert J, Lambert J. The Effectiveness of Facial Exercises for Facial Rejuvenation: A 

Systematic Review. Aesthetic Surgery Journal. 2014;34(1):22-7.4.Souza CB, Guerra JG, Barbosa MA, 

Porto CC. Rejuvenescimento facial por intervenção miofuncional estética. Revisão integrativa 

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana. 2013:165-71.5.Ferreira TS, Mangilli LD, Sassi FC, 

Fortunato-Tavares T, Limongi SCO, Andrade CRFd.Fisiologia do exercício fonoaudiológico: uma revisão 

crítica da literatura. Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 2011;23(3):288-96. 6. Bianchini 

EMG. Bases da Terapia de Motricidade Orofacial. In: Editorial P, editor. Terapia Fonoadiológica em 

Motricidade Orofacia. São José dos Campos, SP2012. p. 31-42. 7. De Vos M-C, Van den Brande H, 

Boone B, Van Borsel J. Facial Exercises for Facial Rejuvenation: A Control Group Study. Folia 

Phoniatrica Et Logopaedica. 2013;65(3):117-22.8. Lana e Silva N, Vieira VS, Motta AR. Eficácia de 

duas técnicas fonoaudiológicas da estética facial no músculo orbicular dos olhos:estudo piloto.Revista 

CEFAC. 2010:571-8. 9. Matos KDF, Loreto PM, Nery TCS, Souza VAM, Souza CB. Análise da eficácia de 

um trabalho fonoadiológico com enfoque estético. Fragmentos de Cultura. 2010:413-32.10.Gabana-

Silveira J, Mangilli L, Sassi F, Braga A, Andrade C. Adolescents with HIV and facial lipoatrophy: 

response to facial stimulation. Clinics. 2014:574-8.11.Paes C, Toledo PN, Silva HJ. Fonoaudiologia e e 

estética facial: estudo de casos. Revista CEFAC. 2007:213-20.12.Jardini R. Avaliação eletromiográfica 

do músculo bucinador flácido usando o exercitador facial. Pro Fono. 2002:331-42. 13. Rahal A. 

Exercícios utilizados na terapia de Motricidade Orofacial (quando e por que utilizá-los). In: Editorial P, 

editor. Terapia Fonoaudiológica em Motriciddade Orofacial. São José dos Campos2012. p. 43-914.
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INTERVENÇÃO NA MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR 

APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA  

 

Débora Cardoso Rossi, Cláudia Maria Andrade Fernandes Vieira, Ana Teresa B. O. Britto, Adriana 

Aparecida Bosco. 

Introdução: A pobre tolerância alimentar é esperada no pós operatório de cirurgia bariátrica de 

forma precoce e passageira, no entanto se persistente, pode levar a comportamentos alimentares 

inadequados (RUSCH; ANDRIS, 2007). As queixas mais frequentes nas primeiras semanas de pós 

operatório são náuseas e vômitos, entretanto há melhora em 75% dos indivíduos com vômito no 

período entre um e seis meses (ROSIEK et al., 2015). Tais sintomas podem estar ligados a má 

aderência à dieta, ingestão de volumes maior que a nova capacidade estomacal, mastigação 

inadequada (MCDONNELL; APOVIAN; HESS JR, 2006). A mastigação inadequada é avaliada e tratada 

pela Fonoaudiologia na área da motricidade orofacial. Objetivo: Avaliar e comparar a motricidade 

orofacial, com enfoque na mastigação, antes e após intervenção fonoaudiológica em pacientes 

submetidos a cirurgia bariátrica, pela técnica Fobi-Capella, com sintoma de intolerância alimentar a 

partir do quarto mês do procedimento cirúrgico. Material e métodos: Trata-se de estudo 

longitudinal, prospectivo com interferência intervencional durante a pesquisa clínica, perfil de 

avaliação epidemiológico analítico e controle comparativo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Grupo Santa Casa de BH, parecer 438.600 e assinatura do Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido de todos os participantes antes da coleta. O estudo foi ran-domizado por 

aleatorização amostral e de procedência da equipe de investigação de centro único. E envolveu um 

Grupo de Estudo que foi submetido a intervenção da Fonoaudiologia e um Grupo Controle sem 

intervenção direta. Ambos os grupos realizaram seis visitas ao serviço de Fonoau-diologia, uma visita 

inicial (V0) e as demais após sete, 15, 30, 60 e 90 dias (V7, V15, V30, V60 e V90, respectivamente). Na 

primeira e última visitas (V0 e V90) foi realizada avaliação dos aspectos miofuncionais orofaciais em 

todos os participantes, por meio de um protocolo de avaliação (GENARO et al., 2009) reduzido e 

adaptado para focar os dados específicos do estudo. Todos os sujeitos foram filmados realizando as 

funções de mastigação e deglutição de alimentos de consistência sólida (bisnaguinha doce e biscoito 

cream cracker), consistência pastosa engrossada (queijo fresco petit-suisse pasteurizado) e 

consistência líquida (água). O sintoma de intolerância alimentarregistrado em formulários, 

elaborados pela pesquisadora. Os formulários foram preenchidos por ambos os grupos na semana 

precedente as visitas agendadas e corresponderam a sete dias vezes seis refeições diárias. O sintoma 

de mal estar foi definido englobando os incômodos após a ingesta dos alimentos, tais como, 

alimento parado na garganta, dor abdominal, sensação de estômago pesado, plenitude pós-prandial, 
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náusea, sensação de vômito, dumping, sudorese. O sintoma de vômito foi definido especificamente 

com o alimento expulso pela cavidade oral. O sintoma de mal estar culminando em vômito foi 

definido para os incômodos após a ingesta seguido de expulsão de alimento. Nas visitas V7, V15, V30 

e V60 foi realizada intervenção por meio de treino da mastigação utilizando os mesmos alimentos do 

protocolo de avaliação, acompanhada de filmagem, orientação verbal e impressa para auxiliar a 

aprendizagem e treino da mastigação no dia a dia. Os dados foram analisados quanto a normalidade 

pelo Teste de deKolmogorov-Smirnov, variáveis contínuas que apresentam distribuição normal 

foram comparadas pelo Testes T de Student, variáveis que não apresentam normalidade foram 

comparadas pelo teste Mann-Whitney. A comparação das variáveis categórica pelo Qui-quadrado e 

quando necessário o Teste de Fisher foi utilizado. O nível de significância adotado foi de 5% e o 

software utilizado foi o SPSS versão 2.0. Resultados: Foram analisados dados de 34 indivíduos, 30 do 

sexo feminino (88%) e 4 do sexo masculino (12%). O grupo Estudo foi composto por 18 sujeitos e o 

grupo Controle 16. A média de idade (50.17±12.28 e 45.69±9.78 para cada grupo respectivamente). 

O tempo de pós-operatório variou de 4 a 19 meses (7.94±4.49 para GE e 6.81± 4.34 para GC) Tabela 

1. No grupo Estudo, a comparação entre os dados obtidos na visita inicial (V0) e na final (V90), 

apresentou melhora estatisticamente significativa nos episódios de intolerância alimentar, em 

relação ao tipo de alimento consumido: frutas (P=0,018) e legumes (P=0,007) para seis sujeitos, 

verduras (P=0,043) para sete sujeitos, cereais (P=0,004) para 12 sujeitos, grãos e carnes (P<0,001) 

para todos que relataram queixas inicialmente Tabela 2. A melhora da ingesta alimentar em relação 

as diferentes consistências, também apresentou significância estatística (P=0,043) Tabela 3, assim 

como a adequação fisiológica da função mastigatória (P<0,001) Tabela 4; a diferença entre as queixas 

iniciais relacionadas a deglutição também apresentou resultados estatisticamente significativos 

(P=0,011) Tabela 5. No grupo Controle dois sujeitos (12,5%) relataram melhora espontânea da 

intolerância alimentar e 14 (87,5%) mantiveram os sintomas clínicos Tabela 6. Em relação ao tipo de 

alimento, as dificuldades relacionadas à deglutição e ao padrão mastigatório, observou-se pequena 

ou inconsistente mudança em alguns sujeitos do grupo controle, tanto relacionado a melhora quanto 

a piora na adequação das funções de deglutição e mastigação. Dentro das funções do Sistema 

Estomatognático a mastigação é considerada uma das funções mais importantes por relacionar-se à 

nutrição, ao crescimento e ao desenvolvimento craniofacial, à maturação da musculatura orofacial, à 

estabilidade oclusal, à estabilidade da articulação temporomandibular e ao equilíbrio funcional. O 

padrão e a habilidade mastigatória podem ser influenciados por disfunções temporomandibulares, 

dor, distúrbios miofuncionais orofaciais, má oclusão, perdas dentárias, uso de prótese mal 

adaptadas, presença de cárie e ou doença periodontal. A principal função da mastigação é a 

fragmentação do alimento em partículas cada vez menores, preparando o bolo alimentar para 

deglutição e digestão. O treino mastigatório possibilita a estimulação da vedação labial, importante 

para a respiração nasal e adequado padrão de deglutição, favorecida pela eficiente preparação do 
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bolo alimentar. O trabalho de explicação, treino com os alimentos através de técnicas específicas de 

mastigação e deglutição somado a orientação da relação dessas funções é relevante para que se 

possa atingir o objetivo fonoterápico (DOUGLAS, 2006a); (DOUGLAS, 2006b); (DOUGLAS, 2006c); 

(QUERCIA et al., 2014). Conclusão: A intervenção fonoaudiológica, por meio de orientações e treino 

de padrões de mastigação propiciou melhor adequação da alimentação nos indivíduos com sintomas 

de intolerância alimentar, após cirurgia bariátrica. Não foi necessário substituições ou fracionamento 

das refeições, o que poderia diminuir o prazer e satisfação esperados após a alimentação, e ainda 

acarretar outros questionamentos relacionados a nutrição, principalmente no que tange aos 

alimentos de consistência sólida. O estudo comprovou a eficácia e importância da intervenção 

fonoaudiológica na alimentação desses sujeitos, tanto quantitativamente quanto ao 

qualitativamente e, provavelmente no que se refere a qualidade de vida após cirurgia bariátrica.  

Tabelas: 

Tabela 1 – caracterização da Amostra 

  

GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE 

N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

Percentil 

N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

Percentil 

25 75 25 75 

IDADE 18 50,17 54,00 12,28 25,00 67,00 39,00 60,00 16 45,69 45,50 9,78 25,00 63,00 38,75 50,50 

TEMPO DE PÓS 
OPERATÓRIO ( MESES) 

18 7,94 5,50 4,49 4,00 18,00 5,00 10,50 16 6,81 5,00 4,34 4,00 19,00 4,00 8,00 

PESO (KG) - V0 18 95,09 90,10 21,72 50,00 137,85 84,55 100,75 16 96,90 97,98 15,64 68,40 136,20 89,71 104,09 

ALTURA (M) - V0 18 1,60 1,57 0,10 1,49 1,83 1,53 1,62 16 1,60 1,60 0,07 1,50 1,76 1,54 1,65 

IMC - V0 18 37,46 36,83 8,39 20,55 58,13 33,87 40,76 16 38,01 38,11 5,99 25,12 48,84 34,09 42,22 

PESO (KG) - V90 16 92,37 86,98 18,23 64,50 128,30 80,30 101,06 16 91,26 91,08 12,57 69,00 123,60 85,76 98,30 

ALTURA (M) - V90 16 1,60 1,57 0,10 1,49 1,83 1,52 1,62 16 1,60 1,60 0,07 1,50 1,76 1,54 1,65 

IMC - V90 16 36,40 35,54 7,03 25,51 54,10 32,14 40,35 16 35,75 35,64 4,45 26,34 44,32 33,08 38,36 
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Tabela 2 - Intolerância Alimentar  

      

(n,%) 
V0 V90 

GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p GRUPO ESTUDO 

Frutas 6 (33,3) 8 (50) 0,487 0 (0) 

Verduras 7 (38,9) 3 (18,8) 0,270 0 (0) 

Legumes 6 (33,3) 3 (18,8) 0,448 0 (0) 

Cereais 16 (88,9) 14 (87,5) 1,000 4 (25) 

Grãos 1 (5,6) 6 (37,5) 0,035 0 (0) 

Carnes 16 (88,9) 15 (93,8) 1,000 0 (0) 

Leite e derivados de leite 4 (22,2) 1 (6,3) 0,340 0 (0) 

 

Tabela 3- Consistência predominante na ingesta alimentar 

 

Tabela 4 - Mastigação 

 

 

Tabela 5 - Dificuldade na deglutição 
  

        

 (n, %) 
V0 V90 

GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p 

Não  13 (72,2) 12 (75,0) 

0,57 

16 (100,0) 9 (56,3) 

0,011 As vezes 3 (16,7) 1 (6,3) 0 (0,0) 2 (12,5) 

Sim 2 (11,1) 3 (18,8) 0 (0,0) 5 (31,3) 

 

  

Tabela 3 - Consistência predominante na ingesta 

alimentar 

          

 (n, %) 
V0 V90 

GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p 

Líquido 3 (16,7) 2 (12,5) 0

,

8

1 

0 (0,0) 3 (18,8) 

0,043 Pastoso  9 (50,0) 7 (43,8) 1 (6,3) 4 (25,0) 

Sólido 6 (33,3) 7 (43,8) 15 (93,8) 9 (56,3) 

 

  

Tabela 4 - Mastigação 

            

(n, %) 
V0 V90 

GRUPO ESTUDO 
GRUPO 
CONTROLE 

p GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE p 

Bilateral 8 (47,1) 4 (26,7) 
0,29 

16 (100,0) 2 (13,3) 
<0,001 

Unilateral 9 (52,9) 11 (73,3) 0 (0,0) 13 (86,7) 
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Tabela 6 - Sintomas clínicos de intolerância alimentar  
  

    

 (n,%) 
V0 V90 

GRUPO 
ESTUDO 

GRUPO 
CONTROLE 

p 
GRUPO 
ESTUDO 

GRUPO 
CONTROLE 

P 

Sem sintoma 1 (5,6) 0 (0,0) 

0,614 

13 (81,3) 2 (12,5) 

<0,001 

Mal-estar 8 (44,4) 5 (31,3) 2 (12,5) 4 (25,0) 

Vômito 1 (5,6) 1 (6,3) 1 (6,3) 1 (6,3) 

Mal-estar 
culminando em 
vômito 

8 (44,4) 10 (62,5) 0 (0,0) 9 (56,3) 

  

Descritores: cirurgia bariátrica, intolerância alimentar, mastigação. 

Referência:1 - DOUGLAS, C. R. Funções Gerais Desenvolvidas pela Boca. In: Fisiologia Aplicada a 

Fonoaudiologia. 2.ed ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006a. p. 266–269. 2-  DOUGLAS, C. 

R.Fisiologia da Mastigação. In: Fisiologia Aplicada a Fonoaudiologia. 2.ed ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006b. p. 325–350.  3 - DOUGLAS, C. R. Fisiologia Geral do Sistema Digestório. 

In: DOUGLAS, C. R. (Ed.). . Fisiologia Aplicada a Fonoaudiologia. 2.ed ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006c. p. 541–44.4 - GENARO, K. F. et al. Avaliação Miofuncional Orofacial - Protocolo 

MBGR. Rev. CEFAC, v. 11, n. 2, p. 237–255, 2009.5 - MCDONNELL, M.; APOVIAN, C.; HESS JR, D. 

Medical management of the patient after gastric bypass surgery. In: Farraye RA, Forse RA, editors. 

Bariatric surgery: a primer for your medical practice. Thorafare: SLACK Inc. In: Farraye RA, Forse RA, 

editors. Bariatric surgery: a primer for your medicalpractice. Thorafare: SLACK Inc. [s.l: s.n.]. p. 157–

81.6 - QUERCIA, I. et al. Gastrointestinal changes after bariatric surgeryDiabetes and Metabolism, 

2014.7 - ROSIEK, A. et al. Effect of Television on Obesity and Excess of Weight and Consequences of 

Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 12, n. 8, p. 9408–

9426, 12 ago. 2015.8 - RUSCH, M. D.; ANDRIS, D. Maladaptive eating patterns after weight-loss 

surgery. Nutrition in clinical practice?: official publication of the American Society for Parenteral and 

Enteral Nutrition, v. 22, n. 1, p. 41–9, fev. 2007. 
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INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO DE SUCÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS A TERMO E SEU DESEMPENHO NA 

AMAMENTAÇÃO 

Andréa Monteiro Correia Medeiros, Yasmin Vieira Teixeira Alves , Jessica Caroline de Jesus Santos , 

Cristina Ide Fujinaga, Íkaro Daniel Carvalho Barreto. 

Introdução: Sugar viabiliza o suprimento da necessidade nutricional do recém-nascido (RN), aperfei-

çoa a mobilidade, postura e tonicidade da musculatura orofacial envolvida, promovendo a maturação 

do controle motor oral, equilíbrio da musculatura intra e extraoral, erupção dos dentes e o estabeleci-

mento da respiração nasal(1).O movimento de sucção é caracterizado por quatro movimentos 

mandibulares, a saber: abertura, protrusão, fechamento e retrusão. Esse mecanismo deve estar em 

perfeita sincronia e coordenação com à deglutição e à respiração, sem que ocorram engasgos e/ou 

broncoaspiração(2,3). O conhecimento do padrão de sucção do RN tem sido apontado como funda-

mental para verificar possíveis alterações no desempenho da mamada e contribuir para a escolha de 

condutas que promovam uma alimentação segura e eficiente(4). Objetivo: Investigar o padrão de 

sucção do lactente na sucção não nutritiva, tendo em vista o desempenho da mamada, em uma 

maternidade pública de referência de Sergipe.Métodos: Estudo diagnóstico analítico, do qual 

participaram 50 díades mãe-RN, alocadas no alojamento conjunto de uma maternidade pública de 

referência em Sergipe, selecionada por meio de sorteio. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.Critérios de inclusão: RNs saudáveis, com apgar igual ou maior que 

7 no primeiro minuto de vida, nascidos a termo, de ambos os sexos, cujas mães estivessem aptas e 

desejassem amamentar seus filhos. Critérios de exclusão: RNs que apresentaram anomalias 

craniofaciais, síndromes, cardiopatias ou alterações respiratórias que dificultassem a amamentação, 

além das mães que apresentaram impedimentos orgânicos que contraindicassem aleitamento mater-

no, ou que se recusassem a participar da pesquisa.Foi respeitado um período mínimo de puerpério de 

24 horas para partos normais e 48 horas para partos cirúrgicos, para que as díades estivessem, 

supostamente, em condições semelhantes de recuperação.A pesquisa ocorreu em duas etapas. Na 

primeira etapa foi aplicado o “Instrumento de avaliação da sucção em recém-nascido a termo com 

vistas à alimentação ao seio materno”(5), caracterizada pela realização da estimulação da sucção não 

nutritiva (SNN) com o dedo mínimo enluvado com duração de 1 minuto, estando o RN em decúbito 

lateral em estado comportamental alerta ou sono leve. A segunda etapa ocorreu imediatamente após 

a estimulação SNN e se deu pela aplicação do “Protocolo de Avaliação da Mamada”-UNICEF, sem que 

houvesse interferência dos pesquisadores do início ao término da mamada.Foram consideradas as 

variáveis: postura da língua em repouso, canolamento de língua, movimentação da língua e da 

mandíbula.Os dados foram descritos por meio de frequências simples e percentuais. Para avaliar 

diferenças de média foi utilizada Análise de Variância (ANOVA), e para avaliar associação entre 

variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher. O software utilizado foi o R Core Team 2017 e o nível de 
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significância adotado foi de 5%. Resultados: A faixa etária das mães variou entre 14 e 38 anos 

(média=24,8). 30 das puérperas eram primíparas (60%). As profissões mais encontradas foram: do lar 

(n=38; 76%) e estudante (n=5; 10%). Em relação à escolaridade, 28 mães relataram tempo de estudo 

?8 anos (56%), enquanto 22 (44%) delas referiram tempo inferior à 8 anos.Quanto aos RNs, 66% eram 

do sexo masculino (n=33) e 34% do sexo feminino (n=17), com média de idade gestacional de 39,6 

semanas.Na avaliação da SNN foi observada postura da língua em repouso e movimentação de língua 

adequada em todos os RNs do estudo, sendo identificadas alterações apenas no canolamento da 

língua e movimentação da mandíbula do RN, conforme a tabela1. Quando comparado o padrão de 

sucção do RN durante a avaliação da SNN com o desempenho da mamada, não foram observadas 

diferenças significativas, em relação à postura da língua em repouso, movimentação de língua e 

canolamento de língua do RN. Contudo, quando comparado movimentação de mandíbula durante a 

estimulação da SNN com o desempenho da mamada, foram evidenciadas diferenças significativas 

para “mama apoiada com dedos longe do mamilo” em oposição a “mamas apoiadas com os dedos na 

aréola”; “cabeça e tronco do bebê alinhados” com “Bebê com pescoço ou tronco torcidos”; “boca do 

bebê bem aberta” com “boca do bebê pouco aberta”; “bochecha redonda durante a mamada” com 

“esforço da bochecha durante a mamada” além de “aréola mais visível abaixo da boca do bebê”, 

conforme observado na tabela 2. Discussão: Em relação à postura e movimentação da língua, nesta 

pesquisa, que considerou RNT, todos os participantes apresentaram-se adequados no momento da 

estimulação da SNN e não foram encontradas diferenças significativas quando relacionados ao 

desempenho da mamada. Este achado vai de encontro com a literatura que afirma que a sucção 

coordenada está plenamente estabelecida na 37ª semana gestacional(6).Em relação ao canolamento 

da língua, apesar deste estudo não ter evidenciado diferenças significativas quanto a essa variável, 

salienta-se sua importância para uma boa sucção(7), pois na dinâmica da sucção, o posicionamento 

adequado, especialmente a postura da cabeça do RN, relaciona-se diretamente com a pega efetiva, 

que por sua vez, é uma facilitadora da movimentação da língua dentro da cavidade oral.Em relação à 

movimentação da mandíbula foram observadas diferenças quanto aos itens que dizem respeito à 

pega, sucção e posicionamento. Sabe-se que todos esses aspectos precisam estar adequados e 

sincronizados para que haja um bom desempenho da sucção no seio materno(8). Quanto à pega, 

quando o RN abocanha o mamilo é disparado o reflexo de sucção, com movimentação de língua e de 

mandíbula. Neste estudo foram identificados RNs com “boca pouco aberta” e “lábios para frente ou 

para dentro”. A pega adequada dá subsídio para a movimentação correta das estruturas orais durante 

a mamada, sendo que esta sofre influência da organização corporal do RN(9). Quanto ao 

posicionamento do RN, o presente estudo observou “bebê com pescoço ou tronco torcido”. Para que 

a mamada seja efetiva, o que inclui a movimentação adequada da mandíbula durante a sucção é 

necessário que o RN esteja próximo e voltado para mãe, com nádegas apoiadas, facilitando à pega e, 

consequentemente, a sucção(6).Quanto aos aspectos da sucção, houve diferenças significativas para 
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“esforço na bochecha” durante a avaliação da mamada. A mandíbula, através de seus movimentos 

de: abaixamento, protrusão, fechamento e retração desempenha um papel importante na formação 

da pressão intraoral, que em concomitância à oclusão da língua e do palato no mamilo, auxilia na 

extração do leite da mama, proporcionando mais suavidade na contração da musculatura das 

bochechas do RN durante o aleitamento materno(6).Além disso, as alterações na movimentação da 

mandíbula durante a sucção também podem ser resultado das próprias características craniofaciais 

do RN. O neonato é um pseudo-retrognata, ou seja, possui a mandíbula pequena e retraída, tendo 

sua cavidade oral completamente preenchida pela língua(10). Nestas condições, em um primeiro 

momento, o RN ainda não possui a estabilidade de mandíbula necessária à eficiente movimentação 

da região anterior da boca para sucção, contudo conta com almofadas de gordura, denominadas 

“suckingpads” que auxiliam nesta tarefa.Conclusão: Conclui-se que o conhecimento do padrão de 

sucção do RN, através da estimulação da SNN mostrou-se uma estratégia eficaz para evidenciar os 

indicadores das possíveis dificuldades durante a mamada, pois os RNs que apresentaram alterações 

na movimentação da mandíbula na SNN demonstraram dificuldade no desempenho da mamada. 

Tabelas 
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Descritores: Fonoaudiologia, Aleitamento materno e comportamento de sucção. 
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LADO DE PREFERÊNCIA MASTIGATÓRIO E POSTURA CORPORAL 

Klyvia Juliana Rocha de Moraes, Leonardo Fagundes Bisso, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Celina 

Cordeiro de Carvalho, Hilton Justino da Silva. 

Introdução: O alinhamento postural pode mudar, principalmente devido às mudanças nas proporções 

corporais ao longo da vida1. Neste contexto, se tem por postura funcional, aquela em que o corpo é 

sustentado de maneira característica, de forma a apresentar-se adaptada às atividades 

cotidianas2.Estudos demonstram que existem conexões íntimas entre o sistema estomatognático e a 

postura3,4, além do que, há uma associação entre a estabilidade da cabeça para o controle postural 

corporal1.Assim, alterações descendentes podem causar adaptações posturais, envolvendo a 

alteração da motricidade ocular, do sistema vestibular e sobretudo, do sistema estomatognático5. 

Tendo a função mastigatória, excelente relação com a estabilidade oclusal; os ciclos mastigatórios 

preferenciais para um dos lados, caracterizando a preferência mastigatória, parece ser uma situação 

de desestabilidade, resultando em assimetrias estomatognáticas, sobretudo no sistema 

musculoesquelético, podendo desta forma, haver um comprometimento do alinhamento postural6-8. 

Objetivo: Investigar se existe influência do lado de preferência mastigatório na postura 

corporal.Métodos: Os voluntários selecio-nados foram de ambos os sexos, com idade entre 25 e 45 

anos, normoclusão, que não apresentavam sintomas e/ou restrições temporomandibulares, e que 

não estavam em tratamento fisioterapêutico e/ou fonoaudiológico. Foram excluídos, os voluntários 

que faziam uso de próteses dentárias; sujeitos que apresentaram perdas dentárias; que apresentaram 

lesões ulcerativas de cavidade oral; que tenham se submetido a cirurgias em cavidade oral, ou de 

cabeça e pescoço; pessoas com perda de sensibilidade oral; que se apresentaram com escoliose 

estruturada; com sintomas álgicos em região de joelhos.Houve o cuidado de se manter um ambiente 

silencioso e tranquilo, com luminosidade adequada e livre de excesso de estímulos que pudessem 

alterar o processo de avaliação. Cinquenta e cinco sujeitos (41 mulheres e 14 homens; idade média de 

26 anos) foram avaliados pela odontologia, a fim de determinar o tipo de oclusão dental; pela 

fonoaudiologia, no que diz respeito ao lado de preferência mastigatório, e, pela fisioterapia, no que 

concerne à avaliação do potencial elétrico muscular postural. Os profissionais não mantinham 

comunicação sobre as avaliações, durante seu processo e interpretação, a fim de manter o estudo 

parcialmente cego. Após a interpretação dos avaliadores, acerca de suas investigações e estabelecido 

o tipo de oclusão do voluntário, pela odontologia, sendo estratificado como normoclusão, este 

voluntário passava a ser incluso na pesquisa, desde que também contemplasse todos os outros 

critérios de inclusão já mencionados.Os voluntários foram, ainda, submetidos à aplicação de um 

questionário para se obter o Índice Ana-mnésico de Fonseca et al.9, a fim de descartar a possibilidade 

de sintomas dolorosos em Articulações Temporomandibulares e/ou restrições nas mesmas.Para 

avaliar o lado de preferência mastigatório, o voluntário foi sentado confortavelmente numa cadeira 
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com encosto, oferecido um pão de 25g, e dado o comando para que ocorresse a mordida e 

mastigação do pedaço deste pão, durante 20 segundos de prova, sem que o mesmo observasse o 

sinal gráfico destes movimentos, na tela do computador, ou que tivesse o estímulo visual do espelho, 

durante o ato mastigatório, para assim descartar o efeito de biofeedback. Foi considerado lado de 

preferência mastigatório, o lado com o Ângulo Funcional Mastigatório dePlanas (AFMP) menor, 

constituindo 30% a mais do número de ciclos mastigatórios para o lado da preferência mastigatória, 

em relação ao lado oposto10.Foi dada a orientação de se executar a mastigação da forma usual, não 

havendo interferência do avaliador, com relação às possíveis correções nesta ação. Para a avaliação 

postural, os indivíduos estiveram em bipedestação e descalços. Foram tiradas fotos na vista anterior, 

perfis direito e esquerdo, e na vista posterior do voluntário, estando este sobre um tapete anti-

derrapante, e vestindo sunga, sem camisa (para os homens) e com biquíni (para as mulheres). Porém, 

para este estudo, foi analisada apenas a vista anterior.A máquina fotográfica digital foi posicionada a 

2,5 metros do voluntário e apoiada em um tripé, numa altura em metros da metade da estatura do 

voluntário em relação ao solo. Foi demarcada uma distância vertical conhecida (no fio de prumo), 

convencionada em 50 centímetros, a fim de calibrar as fotos no programa SAPO (Software para 

Avaliação Postural, versão 0.68), em cada vista analisada, de acordo com as recomendações do 

Protocolo SAPO.Tomamos como referência, segundo o Protocolo SAPO, na vista anterior: os tragos; 

os acrômios; as espinhas ilíacas ântero-superiores (EIAS); trocânter maior do fêmur (bilateralmente), a 

linha articular externa dos joelhos; o ponto médio das patelas, a tuberosidade anterior da tíbia e os 

maléolos laterais e mediais.Os parâmetros da vista anterior foram representados pelo: “Alinhamento 

horizontal da cabeça”; “Alinhamento horizontal dos acrômios”; “Alinhamento horizontal das EIAS”; 

“Ângulo entre dois acrô-mios e duas EIAS”; “Ângulo frontal do membro inferior”; “Diferenças de 

comprimento dos membros inferiores”; “Alinhamento horizontal da tuberosidade anterior das tíbias” 

e “Ângulo Q”.Resultados: De todos os 55 voluntários avaliados, 30 apresentaram-se com preferência 

mastigatória à direita; 9 com preferência mastigatória à esquerda e 16 com mastigação bilateral 

alternada. Para este quantitativo avaliado, não houve nenhum voluntário com mastigação 

bilateralsimultânea ou mastigação unilateral.Comparando-se a avaliação postural com a preferência 

mastigatória à direita, foi encontrada significância estatística, na vista anterior para a inclinação 

detronco e elevação EIAS(p=0.0024, em ambos os casos) (Tabela 1).Comparando-se a avaliação 

postural com a preferência mastigatória à esquerda, foi percebido que existiram maiores frequências 

de alterações posturais, semelhantes à este lado de preferência mastigatório, porém, sem 

significância estatística (Tabela 2).Para a mastigação bilateral alternada, também houve tendência de 

alteração postural, porém sem significância estatística, nem maiores frequências de acometimento 

para a vista analisada (Tabela 3).Discussão: Para as alterações posturais encontradas nos indivíduos 

com preferência mastigatória à direita, é chamada à atenção para a inclinação do tronco e elevação 

da EIAS para o mesmo lado desta preferência mastigatória. Por semelhante modo, para a preferência 
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mastigatória à esquerda, houve maior frequência de inclinação de tronco e elevação da EIAS, também 

para a esquerda, coincidindo com o lado da preferência mastigatório.Neste contexto, contribuindo 

aos achados da pesquisa, as alterações que acometem o pilar central, representado pelo tronco e 

EIAS, são consequentes das alterações na mastigação, sendo representada pela presença de um lado 

de preferência mastigatório; havendo a possibilidade de perda de harmonia funcional e postural, 

inicialmente da região estoma-tognática e posteriormente de estruturas à distância11, pois o aparelho 

mastigatório, juntamente com a visão, coordenam e regulam a postura corporal ereta12, sendo parte 

integrante do sistema tônico-postural5. Assim, o sistema estomatognático passa a ser considerado 

parte integrante deste controle postural, no momento em que se admite que o osso hioide seja o 

ponto de união entre as musculatu-ras anteriores e posteriores12,13. Neste sentido, existe uma relação 

íntima entre os músculos da cabeça e região cervical com o sistema estomatognático12 pois as 

funções deste sistema estão inte-gradas à biomecânica mandibular e à postura de cabeça e pescoço, 

tendo em suas alterações, prejuí-zo de eficiência corporal em manter o equilíbrio e o próprio 

alinhamento postural14,15. Há relatos que a desorganização de um segmento corporal indica uma 

reorganização de todos os outros segmentos, assumindo uma postura compensatória, na qual 

influenciará as funções motoras depen-dentes16; pois a complexidade da biomecânica postural 

possibilita o entendimento de que para as alterações em uma única unidade, irá ocorrer um 

refinamento de todo este controle postural17, justificando ainda as acomodações destas estruturas 

próximas e distantes ao sistema estomatog-nático, mediante as compensações.Quando se teve a 

mastigação bilateral alternada, associada à avaliação postural, foi vista que não houve maiores 

frequências de alterações posturais em nenhuma das vistas analisadas, havendo maior incidência de 

alinhamento normal. Isso pode ser justificado, pois a mastigação bilateral alternada gera maiores 

estímulos de equidade às estruturas, possibilitando uma menor interferência de alteração postural 

tanto nas estruturas orais ou próximas ao sistema estomatognático, quanto às estruturas à 

distância18,19. Conclusão: Foi visto que houve relação estreita com a preferência mastigatória direita 

ou esquerda e alterações posturais, demonstrando a importân-cia clínica de se verificar o 

padrãomastigatório e correlacionar ao padrão postural adotado. Na presença de mastigação bilateral 

alternada, houve maiores índices de alinhamento normal, porém, também existiram alterações 

posturais. Estas alterações não se apresentaram em grandes frequências, sinalizando a importância 

clínica de se ter uma mastigação mais equilibrada e mais funcional. 

Tabelas: 
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Tabela 1: Avaliação postural, na vista anterior, segundo a preferência mastigatória direita.

 
Legenda: EIAS*: Espinha Ilíaca Ântero Superior; p**: Significância estatística (Teste qui quadrado de Pearson). 
 
  

Variável 
N % 

Alinhamento horizontal da cabeça: 

Inclinação à direita  

Inclinação à esquerda 

Valor de p 

  

19 

11 

p=0.326 

  

63,30 

36,70 

  

  

Alinhamento horizontal dos acrômios: 

Elevação do ombro direito 

Elevação do ombro esquerdo 

Valor de p 

  

  

13 

17 

p=0.136 

  

  

43,30 

57,70 

  

Alinhamento horizontal das EIAS*: 

Elevação da EIAS direita 

Elevação da EIAS esquerda 

Valor de p 

  

  

24 

6 

p=0.0024** 

  

  

80,00 

20,00 

  

Ângulo entre dois acrômios e duas EIAS*: 

Inclinação do tronco à direita 

Inclinação do tronco à esquerda 

Valor de p 

  

  

24 

6 

p=0.0024** 

  

  

80,00 

20,00 
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 Tabela 2: Avaliação postural, na vista anterior, segundo a preferência mastigatória esquerda 

 

Legenda: EIAS*: Espinha Ilíaca Ântero Superior. 
p:Teste qui quadrado de Pearson. 

  
 

  

Variável 
N % 

Alinhamento horizontal da cabeça: 

Inclinação à direita 

Inclinação à esquerda 

Valor de p 

  

5 

4 

p=0.32 

  

55,60 

44,40 

  

  

Alinhamento horizontal dos acrômios: 

Elevação do ombro direito 

Elevação do ombro esquerdo 

Valor de p 

  

  

6 

3 

p=0.188 

  

  

66,70 

33,30 

  

Alinhamento horizontal das EIAS*: 

Elevação da EIAS direita 

Elevação da EIAS esquerda 

Valor de p 

  

  

1 

8 

p=0.065 

  

  

11,10 

88,90 

  

Ângulo entre dois acrômios e duas EIAS*: 

Inclinação do tronco à direita 

Inclinação do tronco à esquerda 

Valor de p 

  

  

2 

7 

p=0.074 

  

  

22,20 

77,80 
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Tabela 3: Avaliação postural, na vista anterior, segundo a mastigação bilateral alternada. 

 

Legenda: EIAS*: Espinha Ilíaca Ântero Superior. 
p:Teste qui quadrado de Pearson 

Descritores: Mastigação, Postura e Sistema estomatognático. 

 
Referências:1.Grabara M. Bory posture in orphan children age 8-13 years. Physioth. 2009; 17(4):40-7.  
2.Bergamini M. Dental Occlusion and body posture: a surface EMG study. J of Craniomandibular 
Practice. 2008;26(1):25-32. 3.Biasotto-Gonzalez DA. Abordagem interdisciplinar das 
disfunçõestemporomandibulares. São Paulo: Manole, 2005. 4.Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dor e 
disfunção miofascial: manual dos pontos gatilho. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 5.Bricot B. 

Variável 
N % 

Alinhamento horizontal da cabeça: 

Inclinação à direita 

Inclinação à esquerda 

Valor de p 

  

10 

6 

p=0.197 

  

62,50 

37,50 

  

  

Alinhamento horizontal dos acrômios: 

Elevação do ombro direito 

Elevação do ombro esquerdo 

Valor de p 

  

  

8 

8 

p=0.780 

  

  

50,00 

50,00 

  

Alinhamento horizontal das EIAS*: 

Elevação da EIAS direita 

Elevação da EIAS esquerda 

Valor de p 

  

  

8 

8 

p=0.780 

  

 50,00 

50,00 

  

Ângulo entre dois acrômios e duas EIAS*: 

Inclinação do tronco à direita 

Inclinação do tronco à esquerda 

Valor de p 

  

  

7 

9 

p=0.385 

  

 43,75 

56,25 
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MÉTODOS PERCEPTIVOS E INSTRUMENTAIS PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE LÁBIOS, LÍNGUA E 

BOCHECHAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Tiago Costa Pereira, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Andréa Rodrigues Motta. 

Introdução: Considera-se fundamental a integridade morfológica das estruturas do sistema 

estomatognático para o seu adequado desempenho funcional (Berretin-Felix et al., 2012). Em alguns 

casos é possível observar que o equilíbrio deste sistema não ocorre, seja por desarmonias ósseas, 

dentárias ou até mesmo por diferenças no tônus/força muscular, sensibilidade ou mobilidade 

(Marchesan, 2000; Lemos et al., 2007). As alterações morfológicas, de mobilidade, de força e/ou de 

postura das estruturas do sistema estomatognático são caracterizadas como distúrbios miofuncionais 

orofaciais (Marsonet al., 2012). É consenso entre alguns autores que o desequilíbrio das estruturas do 

sistema estomatognático pode repercutir negativamente em toda estrutura corporal do indivíduo 

(Tessitore, 2004; Rodrigues et al., 2008; Marson et al., 2012). Para serem diagnosticadas, é preciso 

examinar de forma minuciosa os seus órgãos constituintes, assim como as funções por eles 

desempenhadas e detalhar as relações entre si (Rodrigues et al., 2008; Coutrin et al., 2008; Berretin-

Felix et al., 2012). Dessa forma o exame clínico mostra-se fundamental na definição do diagnóstico 

dos distúrbios miofuncionais orofaciais e no planejamento adequado para a reabilitação do paciente 

(Bianchini, 2012) sendo a avaliação da força das estruturas que compõem o sistema estomatognático, 

parte importante desse exame clínico.A força muscular pode apresentar-se de duas maneiras: 

estática ou dinâmica. A força dinâmica é aquela que se desenvolve voluntariamente durante movi-

mentos específicos e a força estática é a tensão que um músculo ou grupo muscular desempenha 

numa determinada posição, voluntariamente, contra uma resistência imóvel (Motta et al., 2008). Em 

outras palavras é a força exercida pelo músculo durante a contração isométrica. A força estática das 

estruturas do sistema estomatognático pode ser avaliada por métodos perceptivos ou 

instrumentais.Não há um consenso sobre qual a melhor forma de se avaliar a força dos lábios, língua 

e bochechas. Os profissionais utilizam diferentes técnicas na avaliação perceptiva, bem como 

diferentes aparelhos que foram desenvolvidos para avaliação instrumental.Objetivo: O objetivo desta 

pesquisa foi descrever e analisar os métodos de avaliação mais utilizados para classificação da força e 

do tônus das bochechas, dos lábios e da língua, por meio de uma revisão sistemática da 

literatura.Métodos: Foi realizado um levantamento da literatura nas bases de dados Lilacs, Medline e 

SciElo. A pergunta norteadora foi: quais os métodos utilizados para avaliação do tônus e da força da 

língua, dos lábios e das bochechas? Nas bases de dados foram utilizados os seguintes descritores em 

Português e seus equivalentes em Inglês e Espanhol: “Terapia por Exercício”; "Terapia Miofuncional"; 

Reabilitação”; "Avaliação de Resultado de Intervenções Terapêuticas”; "Avaliação de Eficácia-

Efetividade de Intervenções; “Avaliação”; “Língua”; “Lábio”; “Bochecha”; “Respiração Bucal" e “Força 

Muscular" e “Tônus Muscular”. Esses descritores foram organizados em estratégias de buscas pelos 
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operadores AND e OR para os portais Pubmed e BVS. A busca nas bases de dados foi realizada de 

forma independente por dois pesquisadores que tiveram como base os mesmos critérios de 

pesquisa.Foram incluídos artigos em espanhol, inglês e português que utilizaram como sujeitos seres 

humanos em qualquer faixa etária e sem discriminar a doença base. O período da busca foi de 2005 a 

2014, visando a analisar as abordagens mais atuais de avaliação da força da bochecha, do lábio e da 

língua. Para análise, foram incluídos os artigos cujas metodologias contemplassem relato de caso e 

estudo experimental. Foram excluídos os artigos repetidos e os artigos que não descreveram a técnica 

de avaliação empregada.A análise do material foi realizada em etapas. Na primeira, as referências 

duplicadas nas bases de dados consultadas foram eliminadas. Na segunda, por meio da leitura dos 

resumos, foram excluídos os artigos que não contemplavam os objetivos estabelecidos. Na terceira 

etapa, foram analisados os textos completos dos artigos potencialmente relevantes para a revisão, e 

os seguintes dados foram coletados: características da amostra e procedimentos de avaliação. As 

referências foram organizadas separadamente por estrutura (língua, lábio ou bochecha) e por método 

(perceptivo ou instrumental).Resultados e Discussão: Após análise permaneceram 39 artigos na 

revisão. Na avaliação relacionada à língua, dois (5,7%) artigos realizaram somente a avaliação 

perceptiva, cinco (14,3%) descreveram realizar avaliação perceptiva e instrumental e outros 28 (80%) 

artigos abordaram somente a avaliação instrumental. Para o lábio, dois (28,6%) informaram a 

realização da avaliação perceptiva e cinco (71,4%) descreveram utilizar o método instrumental. 

Outros dois avaliaram a força das bochechas, sendo ambos por meio da avaliação instrumental.A 

avaliação perceptiva da força da língua foi descrita por meio da observação dos movimentos que este 

órgão produz (Mangilliet al., 2011), do som produzido durante o estalo, da sua capacidade de realizar 

e manter o afilamento (Almeida et al., 2012); e mais comumente por meio da protrusão contra 

resistência realizada pelo dedo enluvado e espátula (Almeida et al., 2012). Para avaliação perceptiva 

dos lábios, alguns autores avaliaram a simetria destes em repouso, na protrusão e na retração e 

observaram a presença de rigidez ou tremor (Mangilliet al., 2012) e por meio de contrações 

isométricas com contra resistência realizada pela espátula (Farias et al., 2006).Nas avaliações 

instrumentais, o IOPI (Iowa Oral Performance Instrument) é o aparelho mais citado. Dezessete 

(45,9%) dos 37 estudos que utilizaram métodos instrumentais empregaram o IOPI, sendo utilizado 

duas vezes para medição da pressão exercida por bochechas, uma vez para os lábios e 16 vezes para 

língua.Na prática clínica percebe-se que a avaliação perceptiva ainda é mais utilizada do que a 

avaliação instrumental. No entanto a busca realizada nesta revisão encontrou o contrário, o que pode 

ser justificado pelo fato de que, nas pesquisas científicas, há uma preocupação maior em mostrar 

dados quantitativos capazes de diferenciar grupos ou comprovar resultados de intervenções.É nota-

vel o aumento do interesse pela área com o passar dos anos, sendo encontrado apenas sete artigos 

de 2005 a 2009 e 28 artigos de 2010 a 2014. Conclusão: Vários autores têm priorizado o uso de 

instrumentos para a realização de avaliações das estruturas orofaciais nas pesquisas, embora alguns 
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empreguem de forma concomitante a avaliação perceptiva. A língua é a estrutura mais investigada e 

o IOPI o método mais descrito, sendo evidente o aumento do interesse pela área com o passar dos 

anos. A maioria desses instrumentos continua sendo restritos aos procedimentos de pesquisa 

científica, embora haja a possibilidade de aplicação no ambiente clínico. 

Descritores: Língua, Lábio e Bochecha. 

Referências:1 - Almeida LD, Furlan RMMM, Las Casas EB, Motta AR. Força axial da língua. J Soc Bras 

Fonoaudiol. 2012;24(4):381-5.2 - Berretin-Felix G, Migliorucci RR, Bueno MRS, Rosa RR, Silva LK. 

Avaliação clínica em motricidade orofacial. In: Klein D, Silva HJ, Marchesan IQ, Andrade I, Brasil L, 
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SP: Pulso Editorial; 2012. 3 - Bianchini EMG. Bases da terapia de motricidade orofacial. In: Marchesan 
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PERFIL DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN 

Suzana Maria de Freitas Pereira, Mariana Furtado Cabral, Ana Karina de Lima Pegado, Jaianne 

Lourdes Furtado, Larissa Nadjara Alves Almeida, Giorvan Ânderson dos Santos Alves. 

Introdução: A Síndrome de Down é caracterizada como uma alteração gênica gerada a partir de uma 

divisão celular anormal resultando em material genético extra, a trissomia do cromossomo número 

21. Reconhecida por John Langdon Down em 1986, a Síndrome traz de consequências ao sujeito 

algumas características particulares como, por exemplo, perfil facial diferenciado, baixa estatura, 

deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem, comprometimentos linguísticos, cognitivos e 

atrasos no desenvolvimento global, como também alterações no Sistema Estomatognático.O Sistema 

Estomatognático (SE) caracteriza-se por um conjunto de estruturas orais e suas funções comuns, que 

podem ser sensitivas ou motoras. Estas funções podem ser digestiva, respiratória e adaptativa para 

comunicação. Os sujeitos com Síndrome de Down, frequentemente apresentam alterações neste 

Sistema, como cavidade oral menor que o esperado, hipotonia da musculatura orofacial, alterações 

oclusais e respiração oral.Além disso, Carvalho (2016) ressalta que o Sistema Estomatognático dos 

sujeitos com Síndrome de Down pode apresentar comprometimentos congênitos ou adquiridos de 

dentes, tecidos moles, periodonto, maxila, mandíbula, oclusão e articulação temporomandibular.Os 

aspectos do Sistema Estomatognático da criança com Síndrome de Down apresentam características 

bastante comuns, como por exemplo, hipotonia da musculatura orofacial (lábios, língua e bochechas), 

menor desenvolvimento da maxila e hipofunção da mandíbula.O objetivo deste estudo é traçar um 

perfil a cerca do Sistema Estomatognático de pessoas com Síndrome de Down através da aplicação do 

protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) e análise dos dados 

coletados.Metodologia: Foi realizada a aplicação do protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial 

com Escores (AMIOFE) em pacientes com Síndrome de Down, com a finalidade de coletar dados 

quantitativos em relação as estruturas orofaciais e suas funções. A amostra contém dezesseis 

pacientes os quais já possuem um acompanhamento fonoaudiológico há um tempo considerável e 

estão inseridos nos projetos de extensão Letramento em Pauta: Intervenção Fonoaudiológica em 

sujeitos com Síndrome de Down e Fala Down, do curso de Fonoaudiologia, na Universidade Federal 

da Paraíba, no município de João Pessoa.A coleta foi realizada no mês de Setembro e Outubro de 

2016, nas sextas-feiras, no turno da tarde, referente ao horário de funcionamento do projeto, com 

pacientes de ambos os sexos, na faixa etária entre 09 a 25 anos. Todos os protocolos foram aplicados 

por uma extensionista dos projetos acima mencionados, a fim de se fazer uma análise com um 

mesmo olhar avaliativo em todos os participantes.Os dados foram categorizados e alocados em 

planilha digital. Realizou-se análise estatística descritiva, através de medidas como: média, frequência 

e percentual. Utilizou-se o software estatístico R, versão 2.11.0. Após a análise, os dados foram 

apresentados em tabelas e serão discutidos a seguir. Resultados e Discussão: Com base nos 
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resultados expostos, observamos em relação às características de postura das estruturas do Sistema 

Estomatognático (tabela 2) uma maior predominância dos lábios selados com tensão ou entreabertos 

e mandíbula levemente abaixada apresentando 62,5% (N=10) de uma amostra de 16 participantes, 

como também volume aumentado ou flacidez e arqueamento leve das bochechas. Algumas 

alterações como as que estão acima citadas, são provenientes da hipotonia da musculatura global dos 

sujeitos com Síndrome de Down como afirma Amaral et al:Uma das principais características do 

indivíduo com Síndrome de Down que afeta diretamente o sistema estomatognátco é a presença da 

hipotonia generalizada. Essa hipotonia, originada no sistema nervoso central, afeta músculos e 

ligamentos, interferindo negativamente no sistema. Amaral et al (2016)De acordo com os resultados, 

não foram observadas grandes alterações de simetria facial e postura de língua, pois conforme o 

crescimento da criança, algumas particularidades referentes a hipotonia, por exemplo, podem ser 

superadas. O formato da cavidade oral pode sofrer alterações conforme ocorre a erupção dentária, e 

muitas vezes é possível manter a língua dentro da boca na proporção que o tônus muscular facial 

aumenta com treinamentos e orientações (OLIVEIRA, 2010).O palato duro encontra-se alterado, 

apresentando-se com largura diminuída leve em 75% (N=12) da amostra, devido ao crescimento 

reduzido do terço médio da face, e uma abóboda palatina estreita com palato atrésico, em forma de 

V, levando a alterações significativas do sistema estomatognático (MACHO et. Al., 2008).No que diz 

respeito às características de mobilidade das estruturas do SE (tabela 3), os sujeitos da amostra 

apresentaram inabilidade em lateralização de lábios sendo 56,3 % (N=9), em ambos os lados, como 

também na lateralização das bochechas em 62,5% (N=10).Em relação às características das funções 

das estruturas do Sistema Estomatognático (tabela 4), 68,8% (N=11) mastigação bilateral simultânea, 

e metade da amostra apresentou postura corporal alterada 50% (N=8). Segundo Marchesan (2005) a 

mastigação dos sujeitos com Síndrome de Down tem como característica uma função adaptativa. 

Devido a hipotonia global que também compromete os músculos responsáveis pela mastigação.Todos 

estes resultados explanados foram descritos com base nas alterações encontradas nos pacientes com 

Síndrome de Down a maioria do sexo feminino (N= 10) para todos os 62,5% coletadas através do 

protocolo AMIOFE.De acordo com a literatura, é esperado que algumas estruturas e funções do 

Sistema Estomatognático dos sujeitos com Síndrome de Down estejam fora da normalidade, porém 

foi visto nesta amostra que alguns destes segmentos apresentaram-se normais, isso pode estar 

relacionado as intervenções fonoaudiológicas a qual estes sujeitos foram submetidos anteriormente. 

Para os autores investigados a Síndrome de Down acarreta ao sujeito que a possui um atraso no 

desenvolvimento global, porém, ele terá avanços notáveis quando exposto a uma boa estimulação do 

meio, facilitada por uma equipe composta por profissionais capacitados e, também pela família com a 

qual convive diariamente.Conclusões: De forma geral, como resultado, apresentou uma 

predominância maior dos lábios selados com tensão ou entreabertos, mandíbula pouco abaixada, 

porção aumentada e hipotonia leve das bochechas, palato duro com largura diminuída, inabilidade de 



 
 
 
 
 
 

149 
 

lateralizar os lábios e mandíbula de ambos os lados. Com o presente estudo observou-se a 

importância de traçar o perfil do SE através uma avaliação fonoaudiológica eficiente e detalhada dos 

sujeitos com Síndrome de Down, visto que apresentam muitas particularidades em seu Sistema 

Estomatognático, sendo de competência do Fonoaudiólogo traçar planos de terapias para minimizar 

as dificuldades acarretadas pelas alterações que a Síndrome traz, concomitante ao apoio familiar, 

para um melhor sucesso terapêutico. 

Tabelas: 

Tabela 1 – Tabela de Variante sexo na amostra pesquisada 

Variável N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

  

  

10 

6 

  

62,5 

37,5 
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Tabela 2 – Características de postura das estruturas do Sistema Estomatognático em indivíduos com 
Síndrome de Down que participaram da pesquisa

 

 

Variáveis N % 

Lábios 

Selados 

Selados com tensão 
ou Entreabertos 

Totalmente abertos 

Mandíbula 

Condição postural 
normal 

Dentes em oclusão ou 
contato de rebordos 
ou Levemente 
abaixados (lábios 
separados) 

Abaixada (boca 
aberta) 

Bochechas 

Normal 

Volume aumentado ou 
Flácida/arqueada 
Leve 

Volume aumentado ou 
Flácida/arqueada 
Severa 

Simetria Facial 

Normal 

Assimetria Leve 

Assimetria Severa 

Posição de Língua 

Contida a cavidade 
oral 

Interposta aos arcos 
dentários com 
adaptação ou 
disfunção 

  

5 

10 

1 

 

6 

 

10 

  

 

0 

 

4 

11 

                                                    

   1 

  

 

10 

6 

0 

  

12 

4 

  

0 

  

31,3 

62,5 

6,3 

 

37,5 

 

62,5 

  

  

0,0 

 

25,0 

68,8 

 

6,3 

  

  

62,5 

37,5 

0,0 

  

75,0 

25,0 

  

0,0 
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Tabela 3 – Características de mobilidade das estruturas do SE em  indivíduos com Síndrome de Down 

que participaram da pesquisa  

 

  

  Protrusão Retração Lateralização D Lateralização E 

  N % N % N % N % 

Movimentos 
Labiais 

Normal 

Habilidade 
insuficiente/tremor 

Sem habilidade 

  

  

15      93,8 

1       6,3 

0       0 

  

  

16         100 

0           0,0 

0           0,0 

  

  

5            31,3 

2            12,5 

9            56,3 

  

  

5           31,3 

2           12,5 

9           56,3 

  

  Protrusão Retração 
Lateralização 

D 
Lateralização 

E 
Elevar Abaixar 

  N % N % N % N % N % N % 

Movimentos de 
Língua 

Normal 

Habilidade 
insuficiente/tremor 

Sem habilidade 

  

15      93,8 

1            6,3 

0            0,0 

  

12    75,0 

3      18,8 

1       6,3 

  

11      68,8 

2       12,5 

3       18,8 

  

11       68,8 

2        12,5 

3        18,8 

  

13       81,3 

1        6,3 

2       12,5 

  

14      87,
5 

1       6,3 

1       6,3 

  Protrusão 
Lateralização 

D 
Lateralização E Elevar Abaixar 

  N % N % N % N % N % 

Movimentos de 
Mandíbula 

Normal 

Habilidades 
Insuficiente/tremor 

Sem habilidade 

  

9     56,3 

0         0,0 

7        43,8 

  

   9          56,3 

1        6,3 

6       37,5 

  

  

8         50,0 

2         12,5 

6          37,5 

  

  

15       93,8 

0        0,0 

1        6,3 

  

16        100,0 

0         0;0 

0         0,0 

  

  Inflar Suflar Retrair Lateralizar 

  N % N % N % N % 

Movimentos 
Bochechas 

Normal 

Habilidades 
Insuficiente/tremor 

Sem habilidade 

  

  

13           81,3 

0               0,0 

3            18,8 

  

  

11         68,8 

0             0,0 

5           31,3 

  

  

11           68,8 

2             12,5 

3             18,8 

  

  

5             31,3 

1             6,3 

10           62,5 
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Tabela 4 – Características das funções das estruturas do Sistema Estomatognático em indivíduos com 
Síndrome de Down que participaram da pesquisa 

Variáveis N % 

Respiração 

Respiração Nasal 

Respiração Oronasal Leve 

Respiração Oronasal Severa 

 

Deglutição: Comportamento dos Lábios 

Oclusão Normal dos Lábios 

Oclusão Normal dos Lábios com esforço leve 

Oclusão dos Lábios com esforço moderada 

Não vedam a cavidade oral 

 

Deglutição: Comportamento da Língua 

Contida na Cavidade Oral 

Interposta aos arcos dentários com adaptação ou disfunção 

 Interposta aos arcos dentários protruída em excesso 

 

Deglutição: Outros Comportamentos e sinais de alteração 

Movimentação da cabeça ausente 

Movimentação da cabeça presente 

Tensão dos músculos faciais ausente 

Tensão dos músculos faciais presente 

Escape de alimento ausente 

Escape de alimento presente 

 

Deglutição: eficiência (sólido) 

Não repete a deglutição do mesmo bolo 

Uma repetição 

Deglutições múltiplas 

 

Deglutição: eficiência (líquido) 

Não repete a deglutição do mesmo bolo 

Uma repetição 

Deglutições múltiplas 

 

Mastigação 

Bilateral alterada 

Bilateral simultânea 

Unilateral preferencial 

Anterior/frontal ou Unilateral cônica ou Não realiza a função 

 

 

 

 

10 

6 

0 

 

 

7 

6 

3 

0 

 

 

10 

6 

0 

 

 

12 

4 

9 

7 

10 

6 

 

13 

2 

1 

 

 

14 

1 

1 

 

 

 

2 

11 

2 

1 

 

 

 

 

62,5 

37,5 

0,0 

 

 

43,8 

37,5 

18,8 

0,0 

 

 

62,5 

37,5 

0,0 

 

 

75,0 

25,0 

56,3 

43,8 

62,5 

37,5 

 

81,3 

12,5 

6,3 

 

 

87,5 

6,3 

6,3 

 

 

 

12,5 

68,8 

12,5 

6,3 
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Outros Comportamentos e sinais de alteração  

Movimentação da cabeça ou de outras partes do corpo ausente 

Movimentação da cabeça ou de outras partes do corpopresente 

Postura alterada ausente 

Postura alterada presente 

Escape de alimento ausente 

Escape de alimento presente  

 

12 

4 

8 

8 

10 

6 

 

75,0 

25,0 

50,0 

50,0 

62,5 

37,5 

 

Descritores: Síndrome de Down, Sistema estomatognático e Fonoaudiologia. 

Referências: 1 - AMARAL, A. K. F. J.; ALVES, G. A. S.; PESSOA, L. S. F. Adaptações da Mastigação e da 
Deglutição na Síndrome de Down. In: Delgado, I. C. (org). Contribuições da Fonoaudiologia na 
Síndrome de Down. Ribeirão Preto- SP: Book Toy, 2016. 2 - CARVALHO, A. C. A.; CAMPOS, P. S. F.; 
CRUSOÉ-REBELLO, I. R. Síndrome de Down: aspectos relacionados ao Sistema Estomatognático. 
Revista de ciências médicas e biológicas, Salvador, V.9, 2010. 3 - MACHO, V. M. P., et al. Alterações 
craniofaciais e particularidades orais da trissomia 21. Acta Pediátrica Portuguesa Sociedade 
Portuguesa de Pediatria, Portugal, 2008. 4 - MARCHESAN, I.Q. Deglutição – Diagnóstco e 
possibilidades terapêuticas. In: MARCHESAN, I. Q. Fundamentos da Fonoaudiologia: aspectos clínicos 
da motricidade oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 5 - OLIVERA, F. F; ANDREAN, C. M. A.; 
GHIRELLO-PIRES, C. S. A. Amamentação, Hábitos Orais Deletérios e Alterações Fonoaudiológicas: Um 
Estudo sobre suas relações, Paraná: V Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica CESUMAR – 
Centro Universitário de Maringá, 2010. 
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POSTURA DE LÁBIOS NO REPOUSO EM BEBÊS COM E SEM ALTERAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL 

Roberta Lopes de Castro Martinelli, Irene Queiroz Marchesan, Heitor Marques Honório, Giédre 

Berretin-Felix, 

A primeira infância compreende o período desde o nascimento até os seis anos de vida da criança1. 

Estes anos são marcados por intensos processos de desenvolvimento que serão alicerces para o 

estabelecimento das futuras competências e habilidades do adulto. No que se refere ao sistema 

estomatognático, nesse período ocorrem fases transitórias de acomodação das estruturas dos tecidos 

duros (ossos) e dos tecidos moles (músculos, tendões, nervos, entre outros)2A relação harmônica dos 

componentes orofaciais propicia o adequado desempenho das funções de respiração, sucção, 

mastigação, deglutição e fala, além da correta postura de mandíbula, língua e lábios3. Ainda nessa 

fase, o padrão respiratório predominantemente nasal possibilita a organização da postura oral com os 

devidos apoios de língua no palato e vedamento labial passivo, sendo essencial para o crescimento e 

organização miofuncional2. Neste contexto, a postura de lábios fechados em repouso se mostra de 

suma importância para o desenvolvimento orofacial, pois ajuda a manter a mandíbula elevada e a 

língua bem posicionada na cavidade oral, sendo facilmente observada em bebês, principalmente du-

rante o sono.A posição da língua e dos lábios no repouso têm sido pesquisadas ao longo dos anos em 

indivíduos de diferentes faixas etárias3-11, com o objetivo de verificar seu impacto no desenvolvi-

mento orofacial, porém apenas um estudo foi realizado com bebês12. Este estudo concluiu que a 

posi-ção da língua nos bebês sem alteração do frênulo lingual tendeu a permanecer elevada no 

repouso, enquanto nos bebês com alteração do frênulo lingual, a língua tendeu a se manter baixa na 

cavidade oral durante o repouso12.Ao consultar as bases de dados Web of Science, Pubmed, Embase, 

AllEvidence-Based Medicine Reviews e Scielo, utilizando os termos lábios e posição habitual de lábios 

em português e inglês, não foram encontrados estudos sobre o posicionamento dos lábios no repou-

so, seja em bebês com ou sem alteração do frênulo lingual. OBJETIVO Tendo em vista a escassez de 

estudos nessa área, o objetivo desse estudo foi verificar a postura de lábios no repouso em bebês 

com e sem alteração do frênulo lingual. MÉTODOS: Este foi um estudo transversal realizado no perío-

do de 2012 a 2016, com 472 bebês avaliados com até 48 horas de vida, sendo 236 do gênero feminino 

e 236 do gênero masculino, em uma cidade onde há uma lei municipal garantindo a obrigatoriedade 

da avaliação do frênulo lingual por meio de protocolo específico, popularmente conhecida como 

“Teste da Linguinha” 13. Foram incluídos nesse estudo bebês saudáveis, nascidos a termo, que 

estivessem dormindo, possibilitando a avaliação da postura de lábios no repouso, selecionados 

consecutivamente até o pareamento de gênero. Os critérios de exclusão considerados foram: casos 

com escore total duvidoso na triagem, alimentação artificial, prematuridade, complicações perinatais, 

presença de anomalias craniofaciais, doenças neurológicas e síndromesgenéticas visíveis no momento 

da avaliação. Os bebês foram avaliados durante o sono, enquanto estavam no colo das mães. A 
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fechados, entreabertos (quando houvesse leve contato de lábio superior com lábio inferior) ou 

abertos (sem contato de lábio superior com lábio inferior). Após a visualização da posição dos lábios 

no repouso, foram avaliados os outros itens da Triagem Neonatal14 do Protocolo de avaliação do 

frênulo da língua em bebês15 para verificar a presença ou não de alteração do frênulo lingual. Essa 

triagem é composta por 4 itens: postura de lábios em repouso, podendo estarem fechados, 

entreabertos ou abertos; tendência do posicionamento da língua durante o choro, que pode ser na 

linha média, elevada, na linha média com elevação das laterais ou ponta da língua baixa com elevação 

das laterais; também foi avaliada a forma da ponta da língua quando elevada durante o choro ou 

manobra de elevação, podendo se apresentar arredondada, com ligeira fenda ou com formato de 

“coração”; e finalmente, o item específico do frênulo da língua, onde foi verificada a espessura 

(delgado ou espesso), a fixação na língua, que poderia estar no terço médio, entre o terço médio e o 

ápice ou no ápice, e a fixação no assoalho da boca, que poderia ser visível a partir das carúnculas 

sublinguais ou da crista alveolar inferior. Foram realizadas filmagens de todos os procedimentos, as 

quais foram analisadas, em separado, por duas fonoaudiólogas especialistas em Motricidade 

Orofacial, devidamente treinadas e calibradas para a aplicação da triagem. Foram considerados os 

resultados obtidos por consenso entre as duas avaliadoras. Os dados obtidos foram tabulados e 

submetidos à análise estatística, sendo aplicado o teste Qui-quadrado, adotando o nível de 

significância de 5% (p<0,05). Essa metodologia de avaliação foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres humanos sob nº 40784315.9.0000.5538, sendo que todas as mães foram 

informadas sobre os procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS: Dos 472 bebês avaliados, 284 (60,17%) apresentaram lábios fechados no repouso, 167 

(35,38%) lábios entreabertos e 21 (4,45%) lábios abertos. Ainda, dos 472 bebês avaliados, 219 

(46,40%) apresentaram frênulo lingual normal, 152 (32,20%) frênulo submerso, e 101 (21,40%) 

frênulo alterado. Dos 219 bebês com frênulo normal, 164 (74,89%) apresentaram lábios fechados no 

repouso, 44 (20,09%) lábios entreabertos e 11 (5,02%) lábios abertos. Dos 152 bebês com frênulo 

submerso, 100 (65,79%) apresentaram lábios fechados no repouso, 47 (30,92%) entreabertos e 5 

(3,29%) abertos. Dos 101 bebês com alteração do frênulo lingual 20 (19,80%) apresentaram lábios 

fechados no repouso, 76 (75,25%) lábios entreabertos e 5 (4,95%) lábios abertos. A análise estatística 

demonstrou associação significativa entre a posição dos lábios no repouso e alteração do frênulo 

lingual, sendo o valor dep<0,001*, evidenciando que os bebês com alteração do frênulo apresentam 

lábios entreabertos, no repouso; já os bebês sem alteração do frênulo ou com frênulo lingual 

submerso permanecem com os lábios fechados no repouso. DISCUSSÃO: Nesse estudo, a partir da 

observação da postura de lábios no repouso, em bebês com 48 horas de vida, realizada enquanto 

dormiam, foi possível ver que 74,89% mantinhamos lábios fechados. Nas bases de dados consultadas, 

não foram localizados estudos que avaliarama posição dos lábios no repouso em bebês, apenas é 

descrito que os bebês têm uma respiração predominantemente nasal15-16 devido à anatomia da sua 
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cavidade oral, onde os lábios ficam ocluídos, o terço anterior da língua permanece nas pregas 

palatinas e a epiglote eleva em direção ao palato mole. Essas características evitam a entrada de ar 

pela boca16. Nos bebês que apresentaram frênulo lingual submerso ou posterior, 65,79% 

apresentaram lábios fechados no repouso. Foi encontrado na literatura um estudo realizado para 

verificar a interferência do frênulo submerso na amamentação, concluindo que os bebês que 

apresentam essa variação anatômica não apresentam dificuldades na amamentação, não sendo 

necessária a indicação da frenotomia lingual17. Dos bebês com alteração do frênulo lingual, 75,25% 

permaneceram com os lábios entreabertos, não tendo sido encontrado na literatura estudos 

semelhantes para a comparação desses resultados. Uma possível explicação para esse achado pode 

ser a tendência do posicionamento baixo da língua no repouso em bebês com alteração do frênulo 

lingual12, que baixa a mandíbula e pode levar os lábios a ficarem abertos ou entreabertos. 

Normalmente ao nascimento, a posição da língua em repouso é elevada, sendo que a parte anterior 

está acoplada no palato12,18. A respiração nasal é associada com essa posição de língua em 

repouso18. Um estudo retrospectivo realizado com crianças entre 3 e 12 anos mostrou que a 

alteração do frênulo lingual leva à posição de língua baixa no repouso, respiração oral e 

desenvolvimento anormal da cavidade oral, aumentando o risco de colapso das vias áreas durante o 

sono17.Os achados do presente estudo evidenciaram que os bebês sem alteração do frênulo lingual, 

na sua grande maioria, tendem a ficar com os lábios fechados, e quando isso não ocorre, o frênulo 

lingual pode estar alterado. Sendo assim, não seria possível generalizar e afirmar que todo bebê com 

lábios entreabertos apresenta alguma alteração do frênulo lingual, mas é fundamental que ao 

encontrarmos um bebê com os lábios nessa posição, o frênulo lingual seja examinado, assim como a 

posição da língua no repouso. Novos estudos correlacionando postura de lábios em repouso, 

anquiloglossia e distúrbios respiratórios do sono em crianças poderão contribuir para reforçar a 

importância do diagnóstico precoce da anquiloglossia. Também será interessante verificar se a 

posição dos lábios no repouso em bebês com alteração de frênulo lingual se modifica após a 

realização da frenotomia. CONCLUSÃO: Houve associação entre a postura de lábios no repouso e o 

frênulo lingual, estando os lábios entreabertos em bebês com alteração do frênulo lingual e ocluídos 

em bebês com frênulo normal. 

 

Referências: 1. Brasil. Presidência da República. Lei no. 13.257 de 08 de Março de 2016. Dispõe sobre 

as políticas públicas para a primeira infância. Brasília, DF; 2016 [acesso em: 2017 fev. 19]. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13257.htm2. Bianchini EMG. 

Aspectos miofuncionais nos diferentes ciclos da vida. In: Marchesan IQ, Silva HJ, Tomé MC (org). 

Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. Rio de Janeiro: Editora Roca; 2014.3. Sigolo C, 

Campiotto AR, Sotelo MB. Posição habitual de língua e padrão de deglutição em indivíduo com 
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oclusão classe III, pré e pós-cirurgia ortognática. Rev. CEFAC. 2009 Abr-Jun; 11(2):256-60.4. Tessitore 

A. Análise radiográfica da posição habitual da língua [tese]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Estadual de Campinas; 2001. 5. Tessitore A, Crespo AN. Análise radiográ-fica da posição 

habitual de repouso da língua. Pró-Fono R. Atual. Cient. 2002;14(1):7-16. 

6. Mory M, Baroni L, Tessitore A, Assencio-Ferreira V. Análise radiográfica da posição habitual da 

língua nos portadores de distoclusão. Rev CEFAC. 2003;5(6):231-4. 7. Cardoso AFR, Bommarito S, 

Chiari BM, Motta AR. A confiabilidade da informação fornecida pelo indivíduo a respeito de seu 

posicionamento habitual de língua. Rev. CEFAC. 2011;13(2):236-44. 8. Di Fazio D, Lombardo L, Gracco 

A, D?Amico P, Siciliani G. Lip pressure at rest and during function in 2 groups of patients with different 

occlusions. Am J OrthodDentofacialOrthop. 2011;139(1):e1-6. 9. Silva MAA, Marchesan IQ, Ferreira 

LP, Schmidt R, Ramires RR. Postura, tônus e mobilidade de lábios e língua de crianças respiradoras 

orais. Rev. CEFAC. 2012 Set-Out; 14(5):853-60.10. Berwig LC, Ritzel RA, Silva AMT, Mezzomo CL, 

Correa ECR, Serpa EO. Posição habitual da língua e dos lábios nos padrões de crescimento 

anteroposterior e vertical. Rev. CEFAC. 2015; 17(Supl1):107-14. 11. Valentim AF, Furlan RM, Perilo TV, 

Motta AR, Casas EB. Relationship between perception of tongue position and measures of tongue 

force on the teeth. Codas. 2016 9-10;28(5):546-50. 12. Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix. 

Posição da língua no repouso em bebês com e sem alteração do frênulo lingual. Anais do 22º 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. 2014. p.5157. [acesso em: 2017 fev. 19]. Disponível 

em:http://sbfa.org.br/portal/anais2014/trabalhos_exp_select.php. tp=P&id_artigo=515713. Câmara 

Municipal de Brotas. Lei nº 2565/2012 Teste da linguinha. 
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Respiratória- abordagem fonoaudiológica em pacientes com doenças respiratórias. 1. ed. São José dos 

Campos: Pulso editorial, 2012. 80 p. 17. Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix G. O frênulo 
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short lingual frenulum. ERJ Open Res 2016; 0: 00043-2016. 

  



 
 
 
 
 
 

158 
 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM MOTRICIDADE OROFACIAL 

Larissa Mirelly Sousa Santos, Maria Edvany de Melo, Victor Costa Alves Medeiros Vieira, Mayra Maria 

Oliveira de Lima, Lindenize Mota de Almeida. 

Introdução: O campo das práticas integrativas, alternativas ou complementares (PICS) em saúde, no 

Brasil contemporâneo, constitui fenômeno de crescente visibilidade. O processo de construção da 

política nacional das PICS no SUS (Sistema Único de Saúde) foi aprovado pelo Conselho Federal de 

Saúde em fevereiro de 20061, mas só dois anos após, houve a implantação do serviço na cidade de 

João Pessoa/PB, constituído por três unidades: o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares 

(NuPICS) Cinco elementos, Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPICS) Canto da 

Harmonia e CPICS Equilíbrio do Ser. As práticas disponíveis aos usuários nas 03 instituições são 

acupuntura, auriculoterapia, ventosa, moxabustão, tui ná, tai chi chuan, homeopatia, fitoterapia, 

terapia floral, reiki, quiropraxia, cromoterapia, argiloterapia, gestalt terapia, terapia ayurvédica, 

biodança e danças circulares, meditação, yoga, arteterapia, resgate da autoestima, cuidando do 

cuidador e grupo de gestantes. A equipe prestadora dos serviços é composta por profissionais das 

diversas áreas de saúde já qualificados para exercer as terapias descritas nos CPICS. 

Dentre as práticas oferecidas nos CPICS, pode-se destacar, como atividades complementar às 

atividades inerentes à prática de Motricidade Orofacial, a massoterapia e a acupuntura. A primeira 

visa reduzir a dor e a tensão muscular e, assim, minimizar a possibilidade de complicações 

temporomandibulares, indicados como padrão de tratamento para pacientes com Disfunção 

Temporomandibular 2. Já a segunda vem se mostrando eficiente no controle de dores faciais, 

também sendo uma ótima opção para o controle ou tratamento das dores e DTM3. 

Nesse contexto, vemos que tanto a Fonoaudiologia quanto as práticas integrativas e complementares 

estão ganhando espaço e merecem um importante destaque em relação ao envolvimento com 

diferentes profissionais que trabalham no âmbito do SUS. Objetivo: Descrever as principais queixas e 

práticas integrativas e complementares relacionadas à motricidade orofacial. Método: Trata-se de 

uma pesquisa de campo, transversal, descritiva, com abordagem quantitativa, realizada nos três 

Centros de Práticas Integrativas e Complementares do município de João Pessoa: NuPICS – Cinco 

elementos, CPICS Canto da Harmonia e CPICS Equilíbrio do Ser, no presente ano, entre os meses de 

fevereiro e março de 2017. Desenvolveu-se através de visita e aplicação, junto aos terapeutas que 

integram os referidos centros, de um questionário estruturado com 17 perguntas objetivas, 

construído pelos pesquisadores responsáveis, composto por duas partes: a primeira referente aos 

dados sociodemográficos dos profissionais e a segunda referente aos atendimentos aos usuários nos 

CPICS. Adotaram-se como critérios de inclusão da amostra o tempo de atividades nos Centros 

dePráticas Integrativas e Complementares igual ou superior a 6 meses e assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), perfazendo um total de 22 sujeitos. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ/PB sob CAAE nº 

61758516.4.0000.5176. A análise de dados foi realizada por meio do programa estatístico MATLAB 

R2015b, no qual pôde-se extrair resultados quantitativos organizados e estruturados que facilitou a 

análise e interpretação dos mesmos. Resultados: Do total de 22 participantes, 08 terapeutas 

trabalham no Canto da Harmonia, 13, no Equilíbrio do Ser e 01 no Cinco Elementos. A idade dos 

sujeitos variou entre 29 a 67 anos, sendo a média de idade de 43 anos, com maior prevalência do 

sexo feminino (77%; n=17). O tempo de atuação nos CPICS variou entre 02 a 06 anos, com tempo de 

serviço de 04 anos em média.  Foi possível obter nos questionários informações quanto às áreas de 

formação de cada terapeuta que trabalha nos CPICS e percebeu-se bastante diversificação. Dos 22 

entrevistados, 12 (55%) são da área de saúde, constituído por fisioterapeuta (4), farmacêutico (2), 

educador físico (1), enfermeiro (1), nutricionista (1), psicólogo (1), odontólogo (1) e médico (1); 4 

(18%) de outras áreas constituído por desing, pedagogia, comunicação social/jornalismo e geografia; 

e 6 (27%) terapeutas não identificaram sua graduação. Com relação à necessidade de realizar algum 

curso específico para atuarem nos CPICS, a grande maioria (20–91%) procurou fazer. Alguns fizeram 

mais de um curso específico. Os cursos mais realizados foram: terapias naturais e holísticas (9), floral 

(4), reike (4), acupuntura (3), yoga (2), resgate a autoestima (2), cuidando do cuidador (2), 

massoterapia (1), terapia ayurvedica (1), meditação (1) e. Os demais declararam não realizar curso 

específico. Dessa forma, no presente momento, os participantes relataram exercer 24 práticas 

integrativas e complementares. As práticas mais citadas foram: Reike (20%), Acupuntura (18%), 

Resgate da Autoestima (8%), Massoterapia (7%), Permeacultura (5%), Meditação (5%), Reflexologia 

(5%), Yoga (3%) e Tai Chi Chuan (3%). Outras práticas foram citadas, mas com pouca expressão 

quantitativa, figurando os demais 21%.No que diz respeito à prevalência de queixas já atendidas no 

âmbito que tem relação direta com o tratamento fonoaudiológico na área de Motricidade Orofacial, 

foram destacados os seguintes sintomas: 13% dor na articulação temporomandibular (DTM), 10% 

bruxismo, 10% paralisia facial, 10% hipertonia da musculatura facial, 6% dificuldade para mastigar, 6% 

musculatura da face flácida, 7% respiração oral (RO) e 4% distúrbio da deglutição. Para o tratamento 

das 08 queixas supracitadas, foram aplicadas diversas práticas, sendo a acupuntura a técnica mais 

utilizada (100%), sendo referida como forma de reabilitação para todos os sintomas. Em seguida, a 

técnica floral foi utilizada para 05 casos (63%), como bruxismo, deglutição, DTM, RO e rigidez na 

musculatura facial. A massoterapia foi a terceira técnica mais frequente, presente também em 05 

casos (63%), diferenciando da anterior nos atendimentos para mastigação e todos os envolvidos com 

a musculatura facial. No tocante à necessidade de orientações e encaminhamentos para atendimento 

fonoaudiológico, 59% (n=13) dos terapeutas afirmaram não realizar tais medidas, enquanto que 41% 

(n=9) as fizeram. Quanto ao sentido inverso, encaminhamento fonoaudiológico de pacientes para 

tratamento nos CPICS, apenas 2 terapeutas afirmaram já ter recebido. Discussão: Os atendimentos 
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nos CPICS são realizados tanto deforma individual como em grupo, e o seu acesso é por 

encaminhamentos ou por demanda espontânea. Dessa forma, foi verificado nesse presente estudo 

que se faz necessária uma maior troca de conhecimento entre os profissionais para que se aumentem 

as referências e contra-referências de ambas as partes, visto que evidências científicas comprovam 

sucesso terapêutico nas atividades realizadas de ambos. Os resultados do estudo mostraram que nem 

todos os terapeutas que trabalham nos CPICS de João Pessoa são graduados em cursos da área de 

saúde, mas faz-se necessária a especialização em algum curso específico que vise trabalhar com 

terapias holísticas, no qual obtivemos o curso de terapias naturais e holísticas como o mais 

procurado. Além do que não foi evidenciado nenhum profissional graduado em Fonoaudiologia e já se 

sabe que, através de outro estudo4, tais profissionais devem ser incentivados e direcionados a se 

inserirem nas políticas de práticas integrativas e complementares no SUS, porque há uma crescente 

busca da população por essas práticas como método terapêutico com queixas e sintomas de 

intervenção fonoaudiológica. De certa forma, ainda há uma escassez de conhecimento dos 

fonoaudiólogos, quanto às práticas integrativas, suas possíveis eficácias e aplicações, tendo em vista 

que pesquisadores demonstraram em seus estudos que tais profissionais relatam não conhecer 

nenhuma das práticas quando lhes foram mostrados4. Essa mesma pesquisa afirmou que a prática 

mais conhecida entre eles é a acupuntura, conhecida por 95% dos entrevistados4. Na escala de 

sintomas relacionados à Motricidade Orofacial é possível observar, nos resultados obtidos, que há 

demanda de pacientes com dor na articulação temporomandibular e a acupuntura é uma prática que 

pode ser utilizada na sua reabilitação. Pesquisas5,6 demonstram resultados positivos quanto à 

utilização da acupuntura como um tratamento para dor da DTM e de outros sintomas a ela 

associados. Outro estudo7 demonstrou um relato de caso com queixas de DTM e bruxismo, no qual 

houve redução dos sistemas dolorosos depois das sessões realizadas com acupuntura. Ficou 

evidenciado, na pesquisa em tela, também, a prevalência das queixas de paralisia e hipertonia da 

musculatura facial. Pesquisa recente vem associando o tratamento fonoterápico com a acupuntura 

para esses casos e supõem que seja mais eficaz que a acupuntura isolada8. Na amostra investigada, o 

grupo experimental submetido à fonoterapia associada à acupuntura apresentou melhores resultados 

nos sinais e sintomas da paralisia facial periférica de Bell. Novos trabalhos devem ser conduzidos, uma 

vez que a temática abordada é de grande interesse para a classe fonoaudiológica. Outro caso clínico 

estudado na literatura foi de uma paciente do sexo feminino com queixa de dor muscular na face e 

formigamento. Neste caso, a acupuntura propiciou o relaxamento da musculatura com benefícios 

para os músculos da mastigação, bem como dos músculos elevador do palato, reduzindo a 

intensidade da dor orofacial9.Diante dos resultados expostos dessa pesquisa e segundo a resolução 

nº272/2001 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a acupuntura, quando corretamente utilizada, é 

considerada mais uma técnica terapêutica complementar a ser utilizada pelo fonoaudiólogo em sua 

prática clínica10.Conclusão: Ante o exposto, as principais queixas dos usuários são em relação à DTM, 
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bruxismo e alterações na musculatura facial, tendo como principais práticas integrativas e 

complementares para reabilitação a acupuntura, floral e massoterapia. Ressalta-se, portanto, a 

importância do envolvimento da Fonoaudiologia nos CPICS de João Pessoa, visto que há demanda 

populacional com queixas de alterações oromiofuncionais e cervicais e tal profissional não consta na 

equipe. 

Descritores: Fonoaudiologia, Saúde Pública e Terapias Complementares. 
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PREPARAÇÃO DA GESTANTE PARA O ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA 

Maria da Guia Fernandes, Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa, Giorvan Ânderson dos Santos Alves, 
Manuela Leitão de Vasconcelos. 

 

Introdução: O aleitamento materno é ideal tanto para o recém-nascido (RN) como para a puérpera, 
pois oferece qualidade de vida e proteção à saúde para mãe e filho, ajuda a estabelecer afeto mútuo, 
além de suprir as necessidades alimentares do bebê¹. Porém, o ato de amamentar necessita de 
aprendizado e compreensão da família junto com a equipe de saúde². O trabalho da promoção ao 
aleitamento materno tem início ainda durante o pré-natal. O sucesso do aleitamento materno 
dependerá de múltiplos fatores, desde o desejo de amamentar até questões de saúde. Por tudo isso, 
torna-se importante que a equipe responsável por orientar a mãe durante o pré-natal esteja 
preparada. Além do desejo que a puérpera tem de alimentar o seu filho, outros aspectos interferem 
no sucesso da amamentação. Para que a gestante esteja motivada a amamentar o seu filho é 
importante que a mesma faça todo o acompanhamento do pré-natal, pois é um momento de 
aprendizado e de dúvidas que apareceram durante toda a gestação4. O aleitamento materno (AM) é 
caracterizado como uma atitude natural e universal da mulher sendo decorrente da sua vontade e 
por isso deve ser ensinado e aprendido, para isto é indicado levar informação da importância do 
aleitamento materno para que haja incentivo para a gestante fazer o ato³. Diversas pesquisas têm 
sido realizadas no sentido de comprovar a importância do aleitamento materno para díade mãe-
bebê4,5,6,7,8. As vantagens consideradas para o bebê são: evita mortes infantis, diarréia, infecção 
respiratória, diminui o risco de alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, 
reduz a chance de obesidade, melhor nutrição, efeito positivo na inteligência, melhor desenvolvi-
mento da cavidade bucal. Já as vantagens para a mãe são: proteção contra o câncer de mama, evita 
nova gravidez, menos custo financeiro, promoção de vínculo afetivo entre mãe e filho, melhor 
qualidade de vida, previne complicações hemorrágicas no pós-parto, favorece a regressão uterina, o 
retorno ao peso pré-gravídico, ajuda na saúde física e mental da mãe. Para família o leite materno 
contém vantagens de forma indireta sendo um alimento isento de microrganismos, é ofertado no 
momento que o bebê é colocado junto da mama, está em temperatura adequada para o bebê4,9. 
Desta forma, o AM favorece o desenvolvimento adequado das funções de sucção, deglutição e a 
respiração que são primordiais para o desenvolvimento e crescimento craniofacial além de suprir as 
necessidades do RN e de melhorar a adaptação fisiológica para suprir as suas necessidades5,10. 
Levando em consideração as vantagens do AM, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da 
Saúde sugere o AM até os seis meses exclusivos e complementado pelo menos até os dois anos ou 
mais4,11. Atualmente, visando diminuir o índice de mortalidade infantil éimportante oferecer o AM na 
primeira hora de vida. Apesar do AM trazer muitos benefícios existeum grande percentual de 
insucesso no ato de amamentar e dentre as causas principais pode-se citar: falta de experiência em 
amamentar, introdução de chupetas e complementos de leite artificial, presença de fissuras mami-
lares6. Mesmo as mães recebendo os estímulos positivos através de vários meios com relação AM, 
nem todas conseguem aderir à prática, que pode ser por não conhecer ou por não ter ainda 
vivenciado os benefícios que podem trazer tanto para a mãe como para ao bebê5. Objetivo: 
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Descrever a produção científica acerca da preparação da gestante para amamentação. Método: Este 
estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura nacional acerca da preparação da gestante, 
durante o pré-natal, para o aleitamento materno. O presente estudo foi realizado através de 
levantamento bibliográfico de publicações indexadas com acesso “online” por meio da "Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). A partir da consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram 
selecionadas as palavras-chave: Assistência pré-natal/ Cuidado pré-natal/ Educação pré-natal e 
Aleitamento materno/ Aleitamento/ Amamentação. Os termos foram combinados da seguinte 
forma: Assistência pré-natal AND Aleitamento materno/ aleitamento/ amamentação; Cuidado pré-
natal AND Aleitamento materno/ aleitamento/ amamentação; e Educação pré-natal AND 
Aleitamento materno/ aleitamento/ amamentação. Os critérios de inclusão foram: artigos com 
textos completos que elencassem a preparação para o aleitamento materno durante o pré-natal, 
artigos publicados entre 2011 e 2016. Foram encontrados 199 artigos nacionais, destes, 154 foram 
descartados por estarem repetidos ou por não preencherem os demais critérios de inclusão da 
pesquisa; 45 artigos preencheram os critérios de inclusão e, portanto, compuseram a amostra da 
pesquisa. Resultados: Em relação aos anos de publicação, percebe-se a seguinte distribuição: 12 
artigos no ano de 2011, 07 artigos em 2012, 07 em 2013, 08 artigos no ano de 2014, 09 artigos em 
2015 e 02 artigos em 2016. Pode-se observar uma diversidade de periódicos que abordam o tema, 
sendo o periódico Ciência& Saúde Coletiva o que apresentou o maior número de artigos (05), 
seguido pela Revista Paulista de Pediatria (04). Dos periódicos encontrados, foi registrado apenas um 
específico da área de Fonoaudiologia, a Revista CEFAC, que apresentou apenas 01 artigo sobre o 
tema. Em relação aos ambientes de intervenção, o maior número de artigos foi hospitalar (12 
periódicos), nas maternidades foram encontrados 11 artigos. Um número considerável de pesquisas 
também foi realizado nas unidades de saúde da família (07). Pode-se observar que apenas 01 artigo 
faz referência a atuação do fonoaudiólogo na promoção do aleitamento materno, artigo publicado 
por fonoaudiólogos na revista da área. O ano de 2011 teve o maior índice de publicação de artigos, 
tal fato pode ter sido influenciado pela estratégia da Rede Cegonha que o governo federal lançou em 
2011 e houve também a campanha sobre aleitamento materno. O principal objetivo da rede cegonha 
é diminuir a morte materna e neonatal, bem como fortalecer o aleitamento materno. Com o passar 
dos anos, apesar de haver campanhas da amamentação teve um decréscimo considerável 
comparado ao ano de 2011. Na literatura não houve informação sobre este decréscimo nos anos 
seguintes. Nos anos de 2014 e 2015 teve um discreto aumento de publicações; e 2016 foi o ano com 
menor publicação de artigos com esse tema. Porém esta pesquisa foi realizada antes do termino do 
referido ano. DISCUSSÃO: Destes artigos que entraram para a revisão sistemática houve apenas 
umartigo que falava do fonoaudiólogo, mas não sobre as atividades do fonoaudiólogo e sim 
esclarecia apenas algumas dúvidas das puérperas sobre a atuação deste profissional. Sendo 
fonoaudiólogo o profissional competente para atuar no desenvolvimento das estruturas e funções 
estomatognáticas, e sendo a sucção a função estomatognática que responde pela alimentação do 
recém-nascido, ficaclara que esse profissional tem muito a contribuir com a promoção do 
aleitamento materno. Assim, o fonoaudiólogo pode estar inserido também nas equipes de pré-natal 
para que possa preparar, junto com os demais profissionais, a mãe e a família para a amamentação¹³. 
Desta forma, podemos observar que há a necessidade de realização de mais pesquisas que 
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apresentem a importância da atuação do fonoaudiólogo na estratégia de promoção à saúde. As 
puérperas que ainda estão na maternidade, compõem uma amostra interessante para obter 
informações acerca do aleitamento materno, visto que essas mães estão vivenciando isso. Estes 
artigos revelam que as informações sobre o aleitamento materno eram oferecidas nos pós-parto ao 
invés de terem recebido tais informações no pré-natal. As puérperas que mais tinham conhecimento 
sobre o aleitamento mater-no eram aquelas que já tinham mais de um filho ou então por 
informações de pessoas que já haviam passado por tal experiência. Como já referido anteriormente, 
dos artigos que compuseram a amostra da revisão apenas um fez referência ao trabalho do 
fonoaudiólogo com indivíduos com fissura de lábio e/ou palato. Ainda assim, não descreve a atuação 
de fonoaudiólogo na promoção do aleitamento materno, mas trata-se do esclarecimento de dúvidas 
em grupos de gestantes. Tal infor-mação mostra-nos a necessidade em se realizar mais pesquisas 
acerca da atuação de fonoaudiólogos a fim de aprofundar esses conhecimentos, bem como ampliar a 
visão quanto aos profissionais que atuam na promoção do aleitamento materno. Na literatura, foram 
encontrados artigos que citam as contribuições que a atuação fonoaudiológica traz tanto para a mãe, 
como para o recém-nascido no aspecto da promoção ao aleitamento materno, entre elas a 
estimulação e a promoção da alimentação por via oral de forma segura e eficaz para ambos. Essas 
ações podem, além de favorecer a alta hospitalar, reduzir o tempo de internação do recém-nascido. 
Há ainda, benefícios quanto à detecção e prevenção quanto aos distúrbios da comunicação e a 
melhoria no processo de amamentação14. A intervenção fonoaudiológica pode ainda contribuir na 
função de deglutição, pois alguns recém-nascidos podem apresentar alguma dificuldade neste 
processo15. Conclusão: Após a análise e discussão dos resultados, conclui-se que há uma grande 
diversidade de periódicos publicados sobre a promoção ao aleitamento materno. Foi visto que 
grande parte das primíparas não tinha conhecimento quanto aos benefícios do aleitamento materno 
tanto para si quanto para o seu bebê. A maioria não realizou um pré-natal adequado, pois não 
completaram sequer o número de consultas mínimas preconizado pelo Ministério da saúde. Entre as 
mulheres que completaram o número de consultas, foi observado que a maioria não recebeu 
informações quanto à promoção ao aleitamento materno. Dos artigos encontrados, apenas um 
esclarecia para as gestantes e puérperas a atuação do fonoaudiólogo. Como consequência, muitas 
não tinham conhecimento sobre a atuação deste profissional. Vimos com isso, o quanto é importante 
à realização de mais pesquisas que abordem a atuação do fonoaudiólogo dentro da promoção ao 
aleitamento materno. 
 
 
Descritores: Cuidado pré-natal, Aleitamento e Amamentação. 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DE BIOFEEDBACK NAS DISFAGIAS OROFARíNGEAS 

Daniele Fontes Ferreira Bernardes, Maysa Tibério Ubrig. 
 

Introdução: O biofeedback EMGs é a técnica que permite a medida instrumentalizada da atividade 
fisiológica alterada que não é visível ou palpável pelo paciente. O biofeedback trata-se de uma terapia 
de retro alimentação, a qual demonstra eventos fisiológicos dos músculos por meio de dispositivo 
eletrônicos com objetivo de promover a aprendizagem. A dinâmica muscular no biofeedback é 
visualizada de forma gráfica e revela uma série de informações sobre o comportamento muscular: 
início da atividade muscular, atividade elétrica média, duração do período de contração e pico 
máximo da contração muscular (1). Várias pesquisas referem que o biofeedback é utilizado no treina-
mento das alterações da deglutição (2,3,4,5). Os eletrodos são inseridos na região sub-mentual, que 
capta coletivamente a atividade dos músculos milo-hióideo, gênio-hióideo, face anterior do digástrico 
e genioglosso (1). O sinal elétrico obtido durante a deglutição no biofeedback corresponde ao movi-
mento da língua, seguido pela elevação e anteriorização laríngea. Esta atividade muscular é conver-
tida em um estímulo visual e/ou auditivo a qual representa a intensidade e a duração do sinal, sendo 
observado na tela do computador pelo paciente no ato da deglutição (1). A deglutição é um ato 
complexo, com respostas motoras padronizadas e modificáveis de acordo com o estímulo, volume e 
consistência do bolo alimentar (6). Um dos mecanismos de proteção das vias aéreas durante o 
processo de deglutição é a elevação e anteriorização da laringe, sendo realizada pelos músculos 
genio-hiódeo, milo-hióideo e porção anterior do digástrico. A disfagia é a dificuldade de deglutição 
que interfere no transporte adequado do bolo alimentar da boca ao estômago. Pode ser decorrente 
de fraqueza das estruturas musculares responsáveis pela propulsão do bolo ou disfunção na rede 
neuronal que coordena e controla todo o processo da deglutição. Na terapia fonoaudiológica da 
deglutição trabalhamos com exercícios para maximização das fases preparatória-oral, oral e faríngea 
com intuito de melhor mobilidade e força de língua, da elevação laríngea, da contração faríngea e da 
musculatura extrínseca da laringe e região supra-hioidea (7). O biofeedback na fonoterapia é um 
recurso visual para engramar o controle motor da deglutição (1). Objetivo: propor um protocolo de 
biofeedback para o treinamento das disfagias orofaríngeas. Métodos: para montar o protocolo 
utilizou-se o aparelho New MiotoolFace USB Miotec com 1 canal, software Suíte-Biotrainer e 
eletrodos de superfície Double Hal. Inicialmente realiza-se a limpeza da pele da região supra-hióidea e 
da proeminência óssea do ulna com gaze e álcool 70%. Um eletrodo de superfície é colado horizontal-
mente nesta região supra-hióidea e o eletrodo terra no osso ulna. A seguir coleta-se a contração 
voluntária máxima (CVM) utilizando-se a avaliação eletromiográfica de superfície. Pede-se então ao 
paciente que execute uma deglutição salivar com esforço máximo. Realizar três coletas de CVM e 
calcular a média entre elas. A partir da CVM coletada utiliza-se 50% deste valor para começar o 
treinamento com biofeedback. A tarefa a ser treinada inicia-se com tempode repouso estabelecido de 
três segundos, seguido da faixa de deglutição estabelecida para cada paciente e finaliza com três 
segundos de repouso. O mesmo procedimento deverá ser realizado nas consistências líquido, pastoso 
e sólido. Este protocolo foi aplicado no serviço da instituição Fono Santé com cinco pacientes com 
idades entre 67 e 88 anos, diagnosticados com presbifagia, paralisia da hemi-laringe e doenças 
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neurológicas, tais como: Doença de Parkinson, Miastenia Gravis e Paralisia Supranuclear Progressiva. 
Todos os pacientes apresentavam grau de disfagia orofaríngea de leve a moderada para as diversas 
consistências alimentares. Os pacientes que utilizavam líquidos espessados usaram esta mesma 
consistência ao invés de líquido ralo durante o protocolo de treinamento.Resultados: o protocolo 
envolve níveis de dificuldade crescente utilizando-se o recurso do biofeedback no treinamento da 
deglutição. O tempo de duração inicial do protocolo é estabelecido de acordo com o tempo de 
duração que o paciente realizou a deglutição na coleta da CVM. Ao iniciar o treino, o paciente deglute 
de frente para o computador no momento em que o New MiotoolFace apresenta a faixa de duração 
em segundos x amplitude em microvolts (µv) estabelecida no protocolo (figura 1). O ato da deglutição 
é observado pelo paciente na tela do computador através de um estímulo visual e auditivo. Com êxito 
na primeira tarefa deve-se diminuir a faixa de duração em 10 segundos e aumentar a amplitude do 
protocolo em 10 µv. A cada sucesso na tarefa proposta ocorrem novas modificações para elevar o 
grau de dificuldade do treino. Quando o paciente falhar na tarefa o protocolo deve regredir à tarefa 
anterior na qual o paciente obteve sucesso ao deglutir dentro da faixa. Realizar 10 aquisições de 
biofeedback em cada terapia, porém se o paciente se mostrar cansado este número de aquisições 
também poderá ser revisto. As consistências alimentares são trabalhadas em ordem crescente de 
dificuldades para cada caso clínico. Ao final da terapia é emitido um relatório com os valores das 
médias alcançadas no treinamento de biofeedback.  Discussão: Os protocolos de biofeedback 
possuem modelos lúdicos, os quais são apreciados pelos pacientes (1). O protocolo proposto e o 
recurso do biofeedback demonstrou ser efetivo no treinamento da deglutição e na terapia das 
disfagias orofaríngeas, além das técnicas terapêuticas tradicionalmente utilizadas. Os pacientes 
demonstraram melhora no trânsito oral aumentado e deglutições mais efetivas, sugerindo melhora 
na ejeção oral, contração faríngea e na elevação laríngea. A literatura refere que com o treinamento 
das habilidades neuromusculares ocorre melhor coordenação dos músculos oro-lingual, facilitando 
consequentemente a fase faríngea da deglutição. O objetivo do treinamento com o biofeedback é 
melhorar a precisão do ato de engolir e a contração muscular através do desenvolvimento do 
controle consciente, além da duração e força da deglutição. Também favorece o processo de apren-
dizagem e ajuste fino de uma nova sequencia de movimentos (2). Os estudos apontam uma melhor 
coordenação neuromuscular, sinergismo, velocidade de reação e planejamento do movimento (2, 3, 
4,5). O biofeedback inibe as sinergias antagônicas musculares anormais, resultando em uma maior 
gama de movimentos eficientes do recrutamento das fibras musculares (2). Conclusão: o protocolo 
de treinamento com biofeedback melhora a precisão e o controle motor da deglutição nas disfagias 
orofaríngeas. Torna a terapia fonoaudiológica mais motivadora para o paciente, pois ele observa seus 
progressos de forma gráfica e numérica na tela do computador. 
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IMAGEM 
 

 
 
Figura1: protocolo de biofeedback para o treinamento das disfagias orofaríngeas 

Descritores:  Deglutição, Biofeedback e Disfagia. 

 

Referências: 1. Crary, M.A. Biofeedback eletromiográfico de superfície como terapia adjunta da 
disfagia. In: FURKIM,AM;Santina, C.S. Disfagias orofaríngeas. São Paulo: Pró-Fono, 1999. 2. 
Athukorala RP et. al. Skill training for swallowing rehabilitation in patients with parkinson's disease. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (95):1374-82, 2014. 3. Watts CR; Kelly B. The Effect 
of Bolus Consistency and Sex on Electrophysiological Measures of Hyolaryngeal Muscle Activity 
During Swallowing. Dysphagia (30): 551?557, 2015. 4. Inokuch H. et al. Electromyography of 
Swallowing with Fine Wire Intramuscular Electrodes in Healthy Human: Amplitude Difference of 
Selected Hyoid Muscles. Dysphagia (31):33 - 40, 2016. 5. Mishra A. et al. The Recline Exercise: 
Comparisons with the Head Lift Exercise in Healthy Adults. Dysphagia (30):730-737, 2015. 6. Costa, 
M; Castro LP. Tópicos em deglutição e disfagia. Editora Medsi. São Paulo, 2003. 7. Filho, EDM; 
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PROTOCOLO ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO - INCENTIVO AO ALEITAMENTO 
MATERNO: Guia Instrucional; Análise do Conteúdo e Aparência 

Andréa Monteiro Correia Medeiros, Hayane Santos Nascimento, Mirthys Karoline de Oliveira 

Santos, Elisdete Maria Santos de Jesus. 

Introdução: O aleitamento materno exclusivo não se limita aos fatores nutricionais do RN, pois 
abrange aspectos fisiológicos, emocionais, cognitivos e econômicos1, além de propiciar estímulos 
neurais que promovem o crescimento e desenvolvimento craniofacial, favorecendo o adequado as 
estruturas e funções estomatognáticas2. Quanto aos aspectos fonoaudiológicos relacionados à 
amamentação, são realizadas orientações sobre o desenvolvimento da motricidade orofacial 
infantil3.O aleitamento natural está ligado à baixa ocorrência de hábitos orais deletérios e menor 
incidência de alterações das estruturas orofaciais vinculadas às funções estomatognáticas4,5,6. 
A atuação do fonoaudiólogo em maternidades tem sido fundamental para a promoção do bem-estar 
da díade mãe-recém-nascido e efetividade do aleitamento materno, fornecendo orientações às 
lactantes sobre o impacto que a sucção no peito exerce sobre o desenvolvimento do complexo 
craniofacial7.O usode protocolos/instrumentos padronizados serve como ferramentas de registro 
que dão suporte aos profissionais, proporcionando mais agilidade e eficiência durante as interven-
ções.Embora a utilização de protocolos que permitam o registro da avaliação e acompanhamento 
sistemático da situação do aleitamento materno durante a internação hospitalar seja de grande 
relevância, há escassez de instrumentos validados, que abordem aspectos específicos na área da 
Fonoaudiologia.Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar o conteúdo e a apa-
rência do instrumento Acompanhamento Fonoaudiológico – Aleitamento Materno de PIVANTE e 
MEDEIROS (2006)8. Objetivo: Desenvolver um guia instrucional e realizar a análise do conteúdo e 
aparência do Protocolo de Acompanhamento Fonoaudiológico – Aleitamento Materno de PIVANTE e 
MEDEIROS (2006). Métodos:Estudo metodológico tipo validação. Foi elaborado a partir do levanta-
mento da literatura, um guia instrucional do instrumento que contempla a avaliação e acompa-
nhamento da situação do aleitamento materno, abordando aspectos maternos, neonatais e da 
díade mãe-recém-nascido, além de orientações gerais e específicas da Fonoaudiologia relacionadas 
à amamentação. O guia instrucional do instrumento que contempla a avaliação e acompanhamento 
da situação do aleitamento materno, foi elaborado a partir do levantamento da literatura, abordan-
do aspectos maternos, neonatais e da díade mãe-recém-nascido, além de orientações gerais e espe-
cíficas da Fonoaudiologia relacionadas à amamentação. Para a análise do conteúdo e aparência do 
Protocolo, foram selecionados fonoaudiólogos para compor o quadro de especialistas, por inter-
médio de análise de Currículo Lattes. Como critério de inclusão, o fonoaudiólogo deveria ter tempo 
maior que cinco anos de atuação e/ou atividade docente na Fonoaudiologia relacionada à 
Neonatologia e ter titulação e/ou publicações relacionadasao aleitamento materno. Participaram da 
análise do conteúdo e aparência do Protocolo cinco avaliadores com ampla experiência e atuação 
fonoaudiológica relacionada à Neonatologia. Após o aceite, e assinatura do TCLE, os especialistas 
analisaram o conteúdo e aparência do protocolo, por meio de preenchimento de folha avaliadora 
contendo questões dicóticas. Os avaliadores assinalaram SIM: quando os dados foram suficientes e 
contemplaram o que se propunham a avaliar e NÃO: quando os dados deveriam ser reformulados, 
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retirados e/ou não atendiam aos aspectos abordados. Ao optar por essa alternativa o especialista 
poderia emitir suas opiniões a respeito das mudanças nos dados observados. A folha de avaliação foi 
enviada juntamente com o Protocolo de PIVANTE e MEDEIROS (2006). Após a primeira rodada de 
avaliação do protocolo, análise estatística foi realizada por meio do método IVC. O nível de 
concordância estabelecido foi de 70%. Para que o IVC fosse considerado satisfatório o item 
analisado deveria ser maior que (> 0,7). Após serem realizadas modificações, a partir das sugestões 
dos especialistas. Na segunda rodada de avaliação, os especialistas emitiram suas opiniões de com 
concordância com as mudanças sugeridas na primeira rodada de avaliação. Nesta etapa para 
verificar a concordância foi utilizada uma escala, do tipo Likert com cinco posições apresentadas em: 
(1- Concordo plenamente, 2- Concordo, 3 - Indiferente, 4 - Discordo e 5 - Discordo totalmente). 
Resultados: O guia instrucional priorizou a descrição de todos os itens pertencentes ao protocolo. 
Foram agrupadas categorias para facilitar a compreensão e organização de registro, visando fácil 
aplicação e uso do instrumento. Pretende-se que esse guia instrucional acompanhe o Protocolo de 
Acompanhamento Fonoaudiológico. Quanto à análise do conteúdo e aparência do instrumento, o 
quadro de especialistas foi composto por cinco profissionais da Fonoaudiologia, todos do sexo 
feminino, que possuíam experiência relacionada ao atendimento neonatal. A média de idade foi de 
45,6 anos. No tocante ao tempo de docência e de atuação no incentivo ao aleitamento materno, 
obteve-se o mesmo resultado, sendo que três (60%) dos juízes atuam a mais de 30 anos. Na 
estratégia de análise do conteúdo9, após o julgamento dos avaliadores realizado na primeira 
rodada, quinze itens foram acrescentados, sete sofreram modificações, cinco excluídos e um tópico 
foi adicionado.  Em relação à análise do conteúdo do instrumento adaptado, realizada na segunda 
rodada, foi obtida concordância de 92% dos avaliadores especialistas da área. No que se refere à 
aparência, 100% dos especialistas concordaram com a formatação, distribuição e clareza dos itens. 
Discussão: O instrumento de Pivante e Medeiros (2006) foi idealizado a partir do estudo com mães 
primíparas, em uma maternidade do Estado de São Paulo, Brasil. Elaborado a partir da rotina do 
atendimento hospitalar, com o objetivo de atender às necessidades das díades, abrangendo tanto os 
aspectos gerais do aleitamento materno, quanto aos aspectos fonoaudiológicos. Embora o protocolo 
tenha sido publicado em 2006, e desde então seja utilizado na prática clínica de alguns profissionais 
da área, o mesmo não possuía um guia instrucional para sua aplicação e nem tinha sido validado. A 
proposta do presente estudo permitiu a elaboração do guia, bem como a reformulação do 
protocolo, a partir dos julgamentos realizados por especialistas da área,quanto ao conteúdo 
eaparência, que se constitui como a primeira etapa do processo de validação desse instrumento. É 
possível notar que o acompanhamento fonoaudiológico tem sua necessidade e maior relevância 
principalmente quando a díade apresenta dificuldades na amamentação. Cadoná e Strey (2014)10, 
evidenciam esses profissionais como primordiais no incentivo ao AM, incluindo a avaliação e 
reabilitação de RNs com dificuldades de alimentação e deglutição ainda na internação hospitalar. O 
instrumento contempla três aspectos, a saber: observação da mãe, do recém-nascido e da situação 
de aleitamento materno propriamente dito. O protocolo também prevê o registro de intervenções 
gerais do manejo e específicas dos aspectos fonoaudiológicos. Na versão do instrumento, adaptada 
por Medeiros, Nascimento e Santos (2017), procurou-se incluir novos dados de identificação e 
histórico clínico da díade, atualizar nomenclaturas da área e ampliar determinados conteúdos do 
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instrumento, privilegiando aspectos da situação e acompanhamento do aleitamento materno e 
saúde fonoaudiológica. Conclusão: O presente estudo é uma iniciativa importante no campo na 
Fonoaudiologia em Neonatologia, a reformulação dos itens possibilitou a atualização do seu 
conteúdo e aparência, e a construção do guia instrucional permitiu elucidar objetivamente sobre os 
itens abordados no protocolo. O alto índice de concordância na segunda rodada de avaliação 
evidencia a aceitação da aparência atual do instrumento. Ressalta-se a necessidade de continuidade 
dos estudos sobre esse instrumento, para determinação da confiabilidade, prosseguindo as etapas 
para sua validação. 
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RELAÇÃO ENTRE O FLUXO EXPIRATÓRIO NASAL E AMAMENTAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS 

Silvia Márcia Andrade Campanha, Roberta Lopes de Castro Martinelli, Durval Batista Palhares. 

 

Introdução: Segundo a literatura, ao nascimento a respiração é predominantemente nasal e durante 
a amamentação, o recém-nascido mantém os lábios fechados e a língua na posição correta, para 
manter o padrão correto da respiração1-2, sendo essa função essencial para um adequado crescimen-
to craniofacial3. A obstrução nasal é uma queixa comum em recém-nascidos, que podem interferir na 
coordenação entre sucção, deglutição e respiração durante a amamentação4 . Sendo assim, a análise 
do fluxo expiratório nasal pode identificar o modo respiratório predominante e possíveis obstruções 
nasais para indicar condutas mais assertivas5. Ao consultar as bases de dados Web of Science, 
Pubmed, Embase, All Evidence-Based Medicine Reviews e Scielo, utilizando os termos: respiração, 
aleitamento materno, obstrução nasal, em português e inglês, não foram encontradas pesquisas que 
avaliassem o fluxo expiratório nasal em recém-nascidos clinicamente estáveis e sua relação com a 
amamentação. Objetivo: Verificar a relação entre o fluxo expiratório nasal e amamentação em 
recém-nascidos. Métodos: Estudo transversal, realizado em 130 recém-nascidos clinicamente estáveis 
em um Hospital Universitário. Foram incluídos recém-nascidos de 1 a 5 dias de vida, com APGAR 
maior ou igual a oito em aleitamento materno exclusivo. Os critérios de exclusão utilizados foram: 
recém-nascidos da população indígena, quilombola e de puérperas com soro positivo para o vírus da 
imunodeficiência humana e com condições clinicas instáveis, prematuridade, complicações perinatais, 
presença de anomalias craniofaciais, doenças neurológicas, síndromes genéticas visíveis no momento 
da avaliação e alimentação artificial. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por três 
fonoaudiólogas do Hospital, devidamente treinadas e calibradas. Para essa fase, foi realizado um 
treinamento com 14 recém-nascidos. No final do treinamento, as pesquisadoras adquiriram um grau 
de concordância acima de 90% nas avaliações. Os procedimentos aplicados foram: Protocolo de 
observação da mamada da UNICEF6, Avaliação do Fluxo expiratório nasal e a verificação da presença 
de queixa materna para amamentar. Foi coletada também a informação da temperatura e da 
umidade do ar no momento da avaliação, pelo aplicativo de celular denominado TEMPO. O protocolo 
de Observação da mamada6 foi aplicado durante a observação da mamada, avaliando 6 categorias: 
estado geral da mãe (saudável ou doente/ deprimida, se estava relaxada e confortável ou tensa/ 
desconfortável, sinais de vínculo entre mãe e seu bebê ou sem troca de olhar entre mãe e bebê), 
estado geral do bebê (saudável ou sonolento/doente, calmo/relaxado ou inquieto/chorando, tenta 
alcançar ou procurar a mama quando está com fome ou não tenta alcançar ou não procurar a mama), 
mamas (saudáveis ou vermelhas/inchadas/doloridas, se havia presença ou não de dor ou desconforto 
e se a mama estava bem apoiada, com os dedos longe do mamilo ou sobre a aréola), posição do bebê 
(cabeça e corpo alinhados ou pescoço e cabeça virados para a mama, se estava ou não próximo do 
corpo da mãe, se todo corpo recebia apoio ou era apoiado apenas pela cabeça e pelo pescoço e se o 
bebê aproximava da mama com nariz apontado para o mamilo ou com lábio inferior/queixo apontado 
para o mamilo), pega da mama pelo bebê (mais aréola visível acima do lábio superior do bebê ou 
abaixo do lábio inferior do bebê, se a boca estava ou não bem aberta, se o lábio inferior se encontrava 
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voltado para fora ou para frente ou para dentro e se o queixo tocava ou não a mama) e, finalmente, a 
sucção (lenta e profunda com pausas ou rápida/superficial, se as bochechas estavam cheias ou vazias 
durante a sucção, se o bebê soltava a mama quando terminava ou a mãe tirava o bebê da mama e se 
a mãe observava ou não sinais do reflexo de ocitocina). Como sinal de alerta em relação ao sucesso da 
amamentação a UNICEF, preconizou a presença de pelo menos um sinal de dificuldade das categorias 
deste protocolo. Para a Avaliação do fluxo expiratório nasal foi utilizada uma chapa de policarbonato 
espelhada adaptada do Espelho Nasal Milimetrado de Altmann (Pro-Fono®)7, especialmente 
fabricada para esse estudo. Esta chapa foi posicionada num ângulo de 90o em relação ao filtro nasal, 
com o bebê dormindo apoiado no braço da mãe em posição próxima à da amamentação. Após 3 
medidas do fluxo expiratório nasal, foi considerada a medida de maior área. Os recém-nascidos foram 
avaliados em dois momentos: imediatamente antes e após amamentar. Essa medida foi transcrita 
para a folha de marcação adaptada de Altmann. Cada folha foi escaneada, e os dados mensurados 
posteriormente por meio do software AutoCAD 2006 obtendo-se a medida em cm2. Os dados obtidos 
antes e após amamentar foram categorizados de duas formas: pela saída do fluxo expiratório nasal 
(simétrica/ maior em uma narina/ ausente em uma narina), e pela medida da área do fluxo 
expiratório. Os dados foram submetidos à análise estatística, pelos testes: Mann-Whitney, Qui-
quadrado, Kruskal Wallis, correlação de Spearman, adotando nível de significância de 5% (p<0,05). 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos sob nº 1.514.715. 
Todos os responsáveis foram informados sobre os procedimentos e assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. Resultados: Dos 130 recém-nascidos avaliados, os resultados obtidos com 
a aplicação do Protocolo de Observação da mamada estão descritas na tabela 1. Quanto à saída do 
fluxo expiratório pelas narinas, foi observado que 71 (55%) dos recém-nascidos apresentaram 
simétricas, 41 (32%) maior em uma narina e 18 (14%) ausente em uma narina. As medidas da área do 
fluxo aéreo antes e após amamentar estão descritas na tabela 2.  Quanto à presença de queixas 
maternas para amamentar, 94 (72,3%) não referiram dificuldade, e 36 (27,7%) relataram alguma 
dificuldade. A média da temperatura do ar foi de 250 C e da média da umidade do ar foi de 50,5%. 
Quando comparados os dados, a análise estatística demonstrou somente associação entre o fluxo 
expiratório nasal e a categoria pega da mama do Protocolo de Observação da Mamada, sendo que a 
maioria dos recém-nascidos que mostraram fluxo expiratório simétrico, apresentavam sinais de que a 
amamentação estava ocorrendo sem dificuldade. O mesmo não ocorreu nos bebês com fluxo maior 
ou ausente em uma narina, onde foram observados sinais de possíveis dificuldades, caracterizados 
por aréola mais visível abaixo do lábio inferior na pega, a boca não se mostrava bem aberta, os 
lábiosapontando para dentro e queixo não tocando a mama (p=0,029*). As medidas das áreas do 
fluxo comparadas antes e após amamentar foram em média maiores após amamentar (p<0,001*). 
Asdiferenças das áreas da medida do fluxo, após amamentar e antes de amamentar, foi menor em 
média para recém-nascidos nos quais as mães referiram queixas para amamentar (p=0,007*). As 
medidas da temperatura e umidade não mostraram diferenças significativas com o fluxo expiratório 
(p>0,4) e nem com a medida da área do fluxo (p>0,3). Discussão:Este estudo foi conduzido com o 
objetivo de verificar a relação entre fluxo expiratório nasal e amamentação. Os resultados mostraram 
que a maioria dos recém-nascidos que apresentavam saída de fluxo expiratório nasal simétrica não 
apresentavam sinais de dificuldades na categoria pega da mama do Protocolo de avaliação da 
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mamada da UNICEF. Uma explicação para isso pode ser que esses recém-nascidos que apresentavam 
a saída de fluxo simétrica, não tinham nenhum comprometimento respiratório que pudesse afetar a 
amamentação, principalmente em relação à pega adequada da mama, pois para se ter uma pega 
correta, o recém-nascido tem que abocanhar toda a mama e ter uma respiração exclusivamente 
nasal1. Qualquer alteração na anatomofisiologia que comprometa as funções adequadas do nariz, da 
mandíbula, da língua, do palato, da faringe e da laringe, compromete a coordenação da sucção, 
deglutição e respiração1. Encontrou-se também que as medidas das áreas do fluxo aéreo comparadas 
antes e após amamentar foram em média maiores após amamentar. A literatura refere que a 
amamentação é fundamental para o estabelecimento do padrão respiratório nasal e quanto maior a 
duração, maior a probabilidade de a criança desenvolver padrão respiratório nasal, corroborando com 
os dados encontrados8. As diferenças das áreas da medida do fluxo expiratório, após e antes 
amamentar, foi menor em média para recém-nascidos cujas mães referiram queixas para amamentar. 
Não foram encontrados estudos que relatassem dificuldades para amamentar com medidas de área 
do fluxo expiratório antes e após amamentar, porém a literatura aponta que obstrução nasal em 
lactente é uma queixa relativamente comum na amamentação9. A hipótese para este fato seria que o 
recém-nascido com menor média de área de fluxo expiratório, possa ter alguma obstrução nasal que 
afetaria a coordenação da sução, deglutição e respiração na amamentação, sendo percebido pela 
mãe. A temperatura e a umidade do ar não interferiram nos resultados, diferindo da literatura que 
relata que a saída do fluxo expiratório nasal pode sofrer influências devido a reação vasomotora do 
nariz, que pode ser desencadeada por mudanças bruscas de temperatura e baixa umidade do ar 
inspirado9. Os resultados mostraram a importância da inclusão da avaliação do fluxo expiratório nasal 
em protocolos de avaliação da amamentação. Assim, recomenda-se mais estudos para avaliar a 
permeabilidade nasal, bem como associar a amamentação com alterações respiratórias em recém-
nascidos clinicamente estáveis. Conclusão: Este estudo mostrou que há relação entre o fluxo 
expiratório nasal e a amamentação em recém-nascidos clinicamente estáveis.  

Tabelas: 
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Tabela 1: Frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas do Protocolo de Observação da 
Mamada 

Tabela : 

Variáveis N   % 

Estado geral da 
mãe 

 sem dificuldades 111 85,4% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 19 14,6% 

Estado geral do 
bebê 

sem dificuldades 106 81,5% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 24 18,5% 

Mama 
sem dificuldades 56 43,1% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 74 56,9% 

Posição do bebê 
sem dificuldades 85 65,4% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 45 34,6% 

Pega da mama 
sem dificuldades 44 33,8% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 86 66,2% 

Sucção 
Dificuldades 44 33,8% 

sinais de possível dificuldade para amamentar 86 66,2% 

 

Tabela 2: Medidas descritivas para as variáveis quantitativas das medidas da área do fluxo aéreo 
nasal dos recém-nascidos avaliados antes e após a amamentação. 

Variáveis N Média D.P. Mín. 1ºQ 2ºQ 3ºQ Máx. 

Medida área antes 
(cm²) 

130 2,13 0,94 0,39 1,57 2,03 2,65 5,61 

Medida área depois 
(cm²) 

130 2,55 1,00 0,27 1,84 2,49 3,21 5,43 

 

 
Descritores: respiração, aleitamento materno e obstrução nasal. 
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SINTOMAS DE FALA PASSIVOS E ATIVOS APÓS PALATOPLASTIA PRIMÁRIA: COMPARAÇÃO ENTRE 
OS TIPOS DE FISSURAS LABIOPALATINAS 
Flávia Ferlin, Renata Paciello Yamashita, Ana Paula Fukushiro. 
 

Introdução:Indivíduos com fissura labiopalatina apresentam, em sua maioria, alterações na 
comunicação oral, caracterizadas pelos distúrbios de fala ativos e passivos relacionados à disfunção 
no mecanismo velofaríngeo1,2, como a alteração na ressonância oronasal (hipernasalidade e emissão 
de ar nasal) e na produção da fala (articulações compensatórias). Porém, o que foi pouco explorado 
na literatura nacional e internacional é a influência do tipo de fissura de palato no tratamento da 
fala. Nenhum estudo em falantes do Português Brasileiro, até o momento, fez uso da avaliação 
subjetiva combinada à avaliação instrumental (nasometria) para avaliar os resultados de fala da 
palatoplastia primária nos três tipos de fissuras mais comuns: fissura de lábio e palato unilateral 
(FLPU), fissura de lábio e palato bilateral (FLPB) e fissura isolada de palato (FP). Considerando a 
estreita relação entre a palatoplastia primária e o desenvolvimento de alterações de fala 
relacionadas à função velofaríngea e os desafios que sua reabilitação apresentam para clínicos e 
pesquisadores na área, este estudo foi desenvolvido em função da relevância em se avaliar os 
resultados de fala da palatoplastia primária. Objetivo: Comparar os resultados de fala, quanto aos 
aspectos de hipernasalidade (sintoma passivo) e articulação compensatória (AC) (sintoma ativo), 
após o fechamento cirúrgico primário do palato, entre os três tipos de fissuras mais incidentes: 
(FLPU), (FLPB) e (FP), por meio de avaliação perceptiva combinada à avaliação instrumental. 
Metodologia:Foram avaliados 81 pacientes, sendo 44 com FLPU, 15 com FLPB e 22 com FP, ambos os 
sexos, com idade entre 5 e 23 anos e submetidos à palatoplastia primária entre 12 e 18 meses de 
idade (15 meses, em média) no HRAC-USP. Foi utilizada a nasometria para determinação da 
nasalância (correlato acústico da nasalidade), por meio de um nasômetro, modelo 6200-3 IBM3 
durante a leitura de um conjunto de cinco sentenças, contendo consoantes orais de alta pressão 
intraoral, para identificação da hipernasalidade4 (limite de normalidade 27%). Na sequência, a 
amostra de fala constituída por conversa espontânea foi gravada em sistema audiovisual. Três 
avaliadores experientes em avaliação de fala classificaram as amostras quanto aos aspectos 
nasalidade (1= ausente, 2= leve, 3= moderada e 4= grave) e AC (1=ausente ou 2=presente). A 
correlação entre as avaliações perceptiva e instrumental entre os três tipos de fissuras foi realizada 
por meio do Teste de Correlação de Spearman e comparações realizadas por meio do ANOVA e Qui-
quadrado a um nível de significância de 5%. Resultados:Os escores médios (±DP) de nasalância 
obtidos foram: 21±12% para FLPU, 21±16% para FLPB, e 21±13% para FP, não havendo diferença 
significante entre os tipos de fissura (p=0,99). A concordância intraexaminadores para a 
nasalidadevariou de moderada a substancial, e quase perfeita para AC. A concordância interexami-
nadores paraa nasalidade variou entre discreta e moderada e para AC substancial a quase perfeita. A 
partir desta análise, verificou-se ausência de hipernasalidade em 57% dos casos do grupo FLPU, 60% 
em FLPB e 64% em FP. A comparação entre os tipos de fissuras e as variáveis alterações de fala AC 
(p=0,57) e nasalidade (p=0,86) não foram significativas. Houve forte correlação entre os dados 
nasométricos e perceptivos da nasalidade. Discussão:Para a realização do estudo, optou-se pela 
utilização dos dois métodos de avaliação da fala já utilizados na prática clínica e rotina de centros 



 
 
 
 
 
 

178 
 

especializados em fissuras labiopalatinas: a avaliação perceptiva combinada à instrumental. A 
avaliação perceptiva tem caráter subjetivo, mas ainda assim é considerada padrão ouro, uma vez que 
detecta as alterações na produção da fala e função velofaríngea5,6. Examinadores experientes na área 
realizaram a avaliação perceptiva da fala espontânea, considerada clinicamente como a amostra que 
melhor fornece informações sobre a fala de uso cotidiano do indivíduo5. Quanto ao método 
instrumental utilizado, a escolha da nasometria se deu em função de ser um método consagrado na 
literatura que “quantifica” a hipernasalidade, por meio da determinação da nasalância7,8. De acordo 
com os resultados deste estudo, observou-se que os valores de nasalância não diferiram, em média, 
entre os três tipos de fissura de palato estudados. Verificou-se, em média, que os valores obtidos nos 
três grupos (21%) encontram-se abaixo do valor limite de 27%, indicando ausência de 
hipernasalidade. Em análise individual, observou-se que 64% do grupo total apresentavam valores de 
nasalância normais contra 36% de alterados. Considerando a semelhança entre os resultados 
nasométricos, é importante esclarecer que alguns fatores podem influenciar os valores de nasalância, 
como a AC, a fraca pressão aérea intraoral, a emissão de ar nasal audível e o ronco nasal. Tais 
sintomas podem sensibilizar o microfone nasal do nasômetro, aumentando os escores de 
nasalância9. Essas variáveis, à exceção da AC, não foram controladas. A análise perceptiva da 
nasalidade, foi realizada por três examinadores experientes na avaliação da fala de indivíduos com 
fissura labiopalatina. A concordância intraexaminadores na avaliação da hipernasalidade variou de 
moderada a substancial, sugerindo que a experiência do examinador deve ser uma variável 
considerada, uma vez que o avaliador com maior tempo de atuação obteve maior concordância nas 
análises, o que pode justificar a pequena diferença entre os três examinadores. Para análise da 
hipernasalidade a concordância interexaminadores variou de discreta a moderada. É importante 
considerarmos que para este julgamento o examinador utilizou uma escala de 4 pontos, enquanto 
que para o julgamento da AC apenas 2 variáveis foram consideradas, o que pode tornar o julgamento 
mais simples e melhorar os índices de concordância intra e interexaminadores, comprovados com a 
concordância intraexaminadores encontrada de quase perfeita, e para interexaminadores, de 
substancial a quase perfeita. Conforme já indicado na literatura, a forte correlação existente entre os 
métodos nasométrico e perceptivo8,10,11 também foi comprovada no presente estudo, reforçando a 
importância da utilização de pelo menos uma avaliação instrumental em estudos científicos, para a 
comprovação da percepção auditiva e/ou visual. Um dado que reforça o observado na prática clínica 
é a correlação verificada entre a presença e ausência de hipernasalidade e AC, que mostra que a 
chance de um paciente com disfunção velofaríngea (DVF) apresentar AC é de 27 vezes, 
comparativamente a um paciente sem DVF. Assim, observou-se que a DVF persistiu em alguns 
casos,mesmo após a cirurgia, comprovada pela hipernasalidade leve, moderada e grave encontradas, 
e pelos escores de nasalância aumentados. Esse índice de insucesso cirúrgico foi igualmente 
encontrado nos três tipos de fissuras labiopalatinas. Para a hipernasalidade, por exemplo, o sintoma 
residual foi observado em 11%, 20% e 13% nos grupos FLPU, FLPB e FP, respectivamente em resumo, 
os resultados perceptivos obtidos nos três tipos de fissuras não houve diferença estatística para os 
índices de hipernasalidade e AC. Assim, a hipótese de que fissuras com maior acometimento de 
estruturas, como por exemplo, a FLPB, pudessem apresentar maiores alterações de fala, após o 
fechamento primário do palato, não foi confirmada. Os resultados semelhantes entre os tipos de 
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fissuras falam a favor da condição de que a fala normal pode ser atingida, independentemente da 
gravidade da fissura. Estes resultados levam ao entendimento de que outros fatores como técnica 
cirúrgica, habilidade do cirurgião, idade na cirurgia e fonoterapia são variáveis que favorecem os 
resultados. Estes achados auxiliam nas definições de condutas terapêuticas e prognósticos dos 
diferentes casos de fissura palatina, nas orientações relacionadas às expectativas da família com 
relação aos resultados de fala, e verificam, de forma criteriosa e objetiva, os resultados cirúrgicos da 
Instituição. Conclusões: Os achados do presente estudo permitem concluir que, após a palatoplastia 
primária, a reabilitação das alterações de fala relacionadas à nasalidade ocorre de forma semelhante 
e eficiente entre os três tipos de fissuras labiopalatinas (FLPU, FLPB e FP). 

Descritores: Fissura palatina, Fala e Insuficiência velofaríngea. 

Referências: 1-Kummer AW. Cleft palate and craniofacial anomalies: the effects on speech and 
resonance. San Diego: Singular; 2001. 2-Genaro KF, Fukushiro AP, Suguimoto MLFCP. Avaliação e 
tratamento dos distúrbios da fala. In: Trindade IEK, Silva Filho OG, organizadores. Fissuras 
Labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: Santos; 2007. p.109-22. 3- Kay Elemetrics 
Corporation Instruction Manual: Nasometer Model 6200-3. Lincoln Park: Kay Elemetrics Corporation; 
1994. 4-Trindade IEK, Genaro KF, Dalston RM. Nasalance scores of normal brazilian portuguese 
speakers. Braz J. Dysmorphol Speech Disord 1997; 1:23-24. 5-Sell D. Issues in perceptual speech 
analysis in cleft palate and related disordres: a review. Int J Lang Commun Disord. 2005;40(2):103-21. 
6-Lohmander A, Olsson M. Methodology for perceptual assessment of speech in pacients with cleft 
palate: a critical review of the literature. Cleft Palate Craniofac J. 2004;41(1):64-70. 7-Dalston RM, 
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TELESSAÚDE E MOTRICIDADE OROFACIAL: REVISÃO INTEGRATIVA 

Camila de Castro Corrêa, Giedre Berretin-Felix. 

 

Introdução: A Telessaúde permite a aproximação da informação especializada e do paciente e/ou dos 

profissionais da saúde em áreas remotas, contemplando ações de promoção de saúde (Teleducação 

Interativa), o próprio atendimento do paciente (Teleassistência) e por fim, Pesquisas Multicêntricas, 

em que se unem centros de pesquisa diversificados (CHAO, 2003, 2008). A área da Motricidade 

Orofacial, atualmente representada por 1820 profissionais especialistas pelo Conselho de 

Fonoaudiologia, sendo que 764, metade do total, são do estado de São Paulo, expressa a necessidade 

de amplificação da formação e atuação desta área (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 

2017). Nesse contexto se faz necessária a aplicação dos recursos da Telessaúde também aos 

conhecimentos da Motricidade Orofacial. Objetivo: analisar os estudos realizados na área de 

Motricidade Orofacial e da Telessaúde. Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa, pela busca 

simples na plataforma da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo. Esta 

plataforma disponibiliza a versão digital completa das teses e dissertações produzidas pelos trabalhos 

defendidos na Universidade de São Paulo, sendo associada a uma iniciativa global reconhecida pela 

UNESCO, a Networked Digital Library ofThesesandDissertations (NDLTD), o que lhe garante maior 

confiabilidade e abrangência, e também associada ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA USP, 2017). Os descritores 

elegidos foram: “Telessaúde” (1ª busca); “Teleducação” (2ª busca); “Telemedicina” (3ª busca); 

“Mastigação” (4ª busca); “Respiração” (5ª busca); “Fala” (6ª busca) e “Deglutição” (7ª busca). Como 

critérios de inclusão, foram consideradas dissertações ou teses que abordassem a temática, mesmo 

que o assunto contemplasse outras áreas da Fonoaudiologia além da Motricidade Orofacial. Para tal 

análise, foram lidos os títulos das primeiras 10 páginas originadas de cada busca. Assim, quando 

atendiam aos critérios de inclusão, foram lidos os resumos e analisados quanto ao ano de defesa do 

trabalho, título, objetivos, Tecnologia de Informação e Comunicação (interface com a Telessaúde) e 

resultados/conclusão. Resultados: A partir das sete buscas, foram localizados, respectivamente: 225 

trabalhos; 291; 565; 9.450; 82.900; 168.000 e 5.230. Foram considerados 6 trabalhos das 1ª, 2ª e 3ª 

buscas, pois as demais buscas localizaram trabalhos específicos apenas da área de Motricidade 

Orofacial, sem se fundamentar à Telessaúde. Por ordem crescente, em 2011, a dissertação de 

mestrado “Educação continuada para agentes comunitários de saúde do Estado de Rondônia: uma 

abordagem fonoaudiológica sobre a saúde do idoso”, apresentou o objetivo de avaliar um programa 

de educação continuada para os agentes comunitários do município Monte Negro (Rondônia), quanto 
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ao processo de envelhecimento e suas patologias relacionadas à Fonoaudiologia. Apesar de contem-

plar outras áreas, esse programa de educação englobou a fala e a deglutição no idoso. Concluiu-se 

que o curso de capacitação transmitiu aos agentes comunitários o conhecimento, sendo importante a 

elaboração do CD-ROM para registrar o conteúdo oferecido e para posterior consulta (ARAKAWA, 

2011). A dissertação de mestrado de 2012 “Uso de jogo interativo na aprendizagem de estudantes de 

fonoaudiologia sobre o sistema miofuncional orofacial”, comparou dois métodos de aprendizagem 

sobre Anatomia e Fisiologia do Sistema Miofuncional Orofacial em estudantes de Fonoaudiologia. A 

Tecnologia utilizada foi um jogo computacional, sendo comparado ao método tradicional (uso de 

textos resumidos). Observou-se que os métodos foram equivalentes para a retenção do conheci-

mento a curto prazo, porém o método tradicional mostrou-se mais efetivo para a retenção de 

conhecimento em longo prazo (RONDON, 2012). O terceiro trabalho, de 2014, também desenvolvido 

no mestrado, “Projeto Jovem Doutor: ações de educação em saúde voltadas à síndrome da apneia e 

hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS)”, implementou um modelo de educação em saúde sobre o 

tema da SAHOS, fundamentado na dinâmica do Projeto Jovem Doutor, verificando-se em seu resulta-

do êxito no seu desenvolvimento, no aspecto motivacional dos alunos e na disseminação do conheci-

mento, utilizando a tecnologia do cybertutor (tutor eletrônico) (CORRÊA, 2014). Em 2015, a tese de 

doutorado “Educação mediada por tecnologia em fonoaudiologia: uma comparação entre três méto-

dos de aprendizagem sobre o sistema miofuncional orofacial” comparou três métodos de aprendiza-

gem em relação ao desempenho prático e à motivação para a aprendizagem de estudantes de Fono-

audiologia. A relevância dos três métodos foi considerada semelhante, contudo o modelo compu-

tacional 3D foi mais eficiente, tanto no que se refere ao processamento da motivação (atenção e 

confiança) quanto ao processamento de resultados (satisfação) (MELO, 2015). O mestrado 

“Desenvolvimento da fala no bebê com fissura labiopalatina: mídia para estudantes de 

fonoaudiologia” de 2016 visou desenvolver e avaliar uma mídia eletrônica abordando o desen-

volvimento da fala em crianças com fissura labiopalatina no primeiro ano de vida. Houve o aumento 

da porcentagem de acertos após o acesso à mídia (moodle) (CORRÊA, 2016). Por fim, a dissertação de 

mestrado de 2016, “Anatomofisiologia da sucção e deglutição do bebê em computação gráfica 3D 

como instrumento educacional” buscou descrever o desenvolvimento de umasequência em compu-

tação gráfica sobre a sucção e a deglutição, resultante da produção digital do Bebê Virtual, bem como 

validar tal produção quanto ao conteúdo e prover adequações necessárias ao material educacional 

(iconografias em 3D). Foram realizadas as adequações necessárias, permitindo atualizar aspectos da 

amamentação do Bebê Virtual (PUCCINI, 2016). Discussão: Considerando diferentes Tecnologias de 

Informação e Comunicação adotadas (modelo computacional em 3D, cybertutor, moodle, jogo 

interativo e CD-ROM) e os diferentes públicos abordados (agentes de saúde, graduação em 

Fonoaudiologia e alunos do ensino fundamental) foi possível observar resultados positivos em todos 

os trabalhos de Telessaúde em Motricidade Orofacial, ressaltando a importância do uso das 
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Tecnologias para a transmissão do conhecimento. O número de trabalhos disponibilizados na 

literatura nesta temática ainda é reduzido, o que concorda com o trabalho anterior da Fonoaudiologia 

(SPINARDI, 2009). Conclusão: A revisão integrativa demonstrou a inserção da Teleducação na fala e 

deglutição do idoso, nos conceitos teóricos do Sistema Miofuncional Orofacial, na Apneia Obstrutiva 

do Sono, na Fissura Labiopalatina, na sucção e deglutição do bebê. Esses trabalhos indicam a 

relevância da interface da Motricidade Orofacial e da Telessaúde devido à sua apresentação em 

formato de dissertações e teses. Esse tema se caracterizou como atual e escasso nas pesquisas 

científicas. 

Descritores: Sistema Estomatognático, Fonoaudiologia e Telemedicina. 
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ANQUILOGLOSSIA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO 

Erica Ramara Paz do Nascimento, Jéssica Soares Negreiros, Milca de Abreu Reis, Thaíza Estrela 

Tavares. 

 

Introdução: Qualquer dificuldade na mobilidade da língua pode refletir na funcionalidade oral. A 

anquiloglossia é uma anormalidade congênita caracterizada por freio lingual muito curto (MELO et al., 

2011). Esse fenômeno reduz a amplitude dos movimentos da língua, dificultando a execução de suas 

funções, visto que a língua possui um papel importante na condução de alimentos e na deglutição e 

grande influência na posição dos dentes nos arcos dentários e na amamentação (MELO et al., 2011). É 

importante realizar uma avaliação do frênulo lingual em bebês, a fim de diagnosticar precocemente 

possíveis alterações nas funções orais (MARTINELLI; MARCHESAN; FÉLIX, 2013). Devido à importância 

da condição de língua para realização de várias funções vitais e ao grande número de casos diagnosti-

cados com alteração de frênulo em crianças mais velhas, foi criado o Teste da Linguinha, ao qual suge-

re-se a utilização do protocolo proposto por Martinelli, Marchesan e Felix, designado como Protocolo 

de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês (NASCIMENTO, SOARES e COSTA, 2015; MARTINELLI; 

MARCHESAN; FÉLIX, 2013).Sabendo que a língua tem papel importante na deglutição e que, no mo-

mento da amamentação, ela necessita de boa funcionalidade para comprimir o mamilo contra a papi-

la palatina e prendê-lo com os lábios e língua, para fazer um vedamento formado, por cima, pelo lábio 

superior e, por baixo, pela ponta da língua e pelo lábio inferior, o Teste da Linguinha constitui-se 

como essencial para detectar precocemente disfunções orais e delinear medidas preventivas para in-

tercorrências no período de aleitamento materno (MELO et al., 2011).Frente ao conhecimento ex-

posto sobre a associação entre anquiloglossia e amamentação e aos prejuízos ao lactente ocasiona-

dos pelo frênulo lingual alterado, esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância da avalia-

ção precoce do frênulo lingual em bebês recém-nascidos no que diz respeito ao processo de aleita-

mento materno. Metodos: Trata-se de uma revisão integrativa descritiva que foi realizada com o in-

tuito de mostrar a importância da avaliação precoce do frênulo lingual em bebês recém-nascidos no 

que diz respeito à área de motricidade orofacial, subsidiando a influência da anquiloglossia para a 

amamentação.Para realização da pesquisa utilizou-se o acervo da biblioteca UNINOVAFAPI, além da 

base de dados, SCIELO (ScientificElectronic Library Online), PUBMED e Bireme.A pesquisa foi realizada 

no período de março de 2017. Os artigos eletrônicos foram salvos e criteriosamente interpretados 

para serem destinados ou não ao estudo. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos na Lín-

gua Portuguesa e Língua Inglesa publicados entre 2007 e 2016 e que tratassem sobre as dificuldades 

de aleitamento materno associadas à anquiloglossia. Para critérios de exclusão foram considerados 

artigos publicados anteriores ao ano de 2007 e que não tivessem vínculo direto com a temática 
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escolhida.A busca eletrônica permitiu uma coleta de 25 artigos, uma tese e uma dissertação que 

foram criteriosamente analisados. Após essa avaliação foram considerados apenas 17 artigos e uma 

tese e uma dissertação válidos para a pesquisa. Este estudo segue os princípios éticos e regras da 

ABNT, sem plágio e apresentando todas as referências que se fez uso durante o desenvolvimento do 

trabalho. Resultados e discussão: Foram analisados 17 artigos publicados, uma tese e uma disserta-

ção na área deste estudo. Os artigos, as teses e o livro utilizados contemplaram o objetivo geral da 

pesquisa. Porém, poucos relatam sobre a histologia do frênulo lingual alterado o que torna a avalia-

ção mais subjetiva e a diagnóstico duvidoso, e trazem poucas informações sobre a reabilitação funcio-

nal, citando com mais frequência o tratamento cirúrgico.A maioria dos estudos, como os de Morisso; 

Berwig; Silva (2012), Xavier (2014), Martinelli; Marchesan e Félix (2014) e Segalet al. (2007) relatam 

que o frênulo lingual alterado interfere na amamentação e pode ocasionar o desmame precoce e a 

técnica cirúrgica é a mais indicada para o tratamento precoce. Outros, como o de Scheerenet al. 

(2012), citam vários outros fatores como causas para a dificuldade de amamentação e que o frênulo 

pouco intervém na amamentação, além de citarem a técnica cirúrgica como desnecessária nos pri-

meiros 5 anos de vida, haja vista que a criança está em desenvolvimento.Na pesquisa realizada por 

Marcione et al. (2016) observou-se que, dentre os frênulos alterados, foi mais frequente aqueles com 

fixação entre o terço médio e o ápice e visível a partir da crista alveolar inferior e com a espessura 

delgada. Dos bebês com frênulo alterado, muitos apresentaram sucção alterada. Essa alteração pre-

valeceu no gênero masculino. Bebês com frênulo lingual alterado apresentaram mais chances de alte-

ração na sucção.Martinelli, Marchesan e Félix (2014) referem que as variações anatômicas do frênulo 

da língua acontecem porque uma porção de tecido que não sofreu apoptose durante o desenvolvi-

mento embrionário, permanece na face sublingual da língua, podendo ou não restringir seus movi-

mentos. Com a restrição dos movimentos da língua, causada por alterações do frênulo lingual, as fun-

ções orofaciais de sucção, deglutição, mastigação e fala podem ficar comprometidas (MARTINELLI; 

MARCHESAN; FÉLIX, 2014).De acordo com Melo et al. (2011), a anquiloglossia causa problemas de 

amamentação no recém-nascido e na mãe e favorece o desmame precoce. O exame rotineiro do freio 

lingual possibilita encontrar anomalias de sua inserção e delinear medidas preventivas para as inter-

corrências no período de aleitamento materno (MELO et al., 2011).Xavier (2014) cita que o diagnósti-

co de uma anquiloglossiapode ser feito através de um protocolo. Nele devem ser observados a dor ou 

trauma mamilar materno, baixo ganho ponderal e freio lingual visivelmente curto com limitação dos 

movimentos de protrusão e elevação da língua. Segundo Segalet al. (2007) a frenectomia é o trata-

mento mais indicado para melhorar problemas atribuídos à anquiloglossia precocemente.Conclusão: 

Apesar de ainda ser pouco discutido sobre o frênulo lingual alterado do bebê, compreende-se que as 

crianças com essas alterações podem apresentar sérios prejuízos durante a amamentação, assim 

como as lactentes, devido à falta de avaliação e conduta imediata.Assim sendo, há necessidade de se 

realizar mais estudos, para que ocorra um consenso entre os profissionais da saúde responsáveis pela 
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avaliação, diagnóstico e tratamento da anquiloglos-sia para evitar o desmame precoce e todas as 

outras consequências que o bebê possa vir a apresen-tar.Dessa maneira, torna-se fundamental a ava-

liação adequada e tratamento multiprofissional para que o recém-nascido possa ter o diagnóstico cor-

reto e o tratamento específico, visando melhorar, principalmente, sua sucção e deglutição durante a 

amamentação. 

Descritores: Aleitamento Materno, Freio Lingual e Anormalidades 

Referências: 1 - MARCIONE, Enajes Silva Soares et al. Classificação anatômica do frênulo lingual de 

bebês. Rev. CEFAC. v.18, n.5, p.1042-1049, set-out, 2016. Disponível em: Acesso em: 8 de março de 

2017. 2 - MARTINELLI, R. L. C.; MARCHESAN, I. Q.; FÉLIX, G. B. Estudo longitudinal das características 

anatômicas do frênulo lingual comparado com afirmações da literatura Longitudinal. Rev. CEFAC, São 

Paulo, v. 16, n. 4 p. 1202-1207, Jul- Ago, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462014000401202> Acesso em: 8 

de março de 2017.3MELO, Norma Suely Falcão de Oliveira et al. Anquiloglossia: relato de caso. Revista 

Sul-Brasileira de Odontologia, Curitiba, PR, v.8, n.1, p.102-107, jan-mar. 2011. Disponível em: Acesso 

em: 8 de março de 2017. 4 - MORISSO, M. F.; BERWIG, L. C.; SILVA, A. M. T. Anquiloglossia: ocorrência 

de alterações do sistema estomatognático. Rev. Gaúcha Odontol., Porto Alegre, v.60, n.2, p. 203-208, 

abr./jun., 2012. Disponível em: Acesso em: 8 de março, 2017. 5 - NASCIMENTO, L. S.; SOARES, V. S. S.; 

COSTA, T. L. S.. Teste da Linguinha: Diagnóstico Situacional Sobre a Aplicabilidade do Protocolo em 

Neonatos do Distrito Federal. Rev. CEFAC. v.17, n.6, p.1889-1899, nov-dez, 2015. Disponível em: 

Acesso em: 8 de março 2017. 6 - SCHEEREN, Betina et al. Condições iniciais no aleitamento materno 

de recém nascidos prematuros. Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. v.24, n. 3, p. 199-

204, 2012. Disponível em: Acesso em: 8 de março de 2017.7 –SEGAL L. M. et al. Prevalence, diagnosis, 

and treatment of ankyloglossia: methodologic review. Can Fam Physician. v.53, n.6, p.1027-1033, 

2007. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1949218/> Acesso em: 8 de 

março de 2017. 8 - XAVIER, Mafalda Maria de Almeida Pinheiro Calapez. Anquiloglossia empacientes 

pediátricos. 2014. 47f. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Dentária) - Universidade de 

Lisboa, Faculdade de Medicina Dentária, Lisboa, 2014       

               



 
 
 
 
 
 

187 
 

ASPECTOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS EM PACIENTES COM SíNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA 

DO SONO 

Gabriele Ramos de Luccas, Giédre Berretin-Felix 

Faculdade de Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo – Departamento de Fonoaudiologia. 

 

Comitê de Ética da FOB-USP – CAAE: 53781916.7.0000.5417 

Artigo original 

Introdução: Recentemente, a Fonoaudiologia vem comprovando a importância da sua atuação com 

pacientes com SAOS e ronco (SILVA; AURELIANO; MOTTA, 2007; GUIMARÃES, 2009; IETO et al., 2015; 

VILLA et al., 2015), tendo em vista que tais pacientes apresentam alterações de mobilidade e 

tonicidade orofacial e comprometimento das funções orofaciais (GUIMARÃES, 1999).Na avaliação, o 

objetivo do fonoaudiólogo é investigar os desequilíbrios musculares e funcionais do sistema 

estomatognático que possam interferir nas vias aéreas superiores durante o sono (GUIMARÃES, 

2009; IETO et al., 2015). O uso de protocolos com escore para análise do sistema estomatognático é 

importante para padronização dos dados, comparação entre estudos e análise da evolução da 

terapia fonoaudiológica. Objetivo: Descrever os aspectos miofuncionais orofaciais de pacientes com 

SAOS.Métodos:Foram selecionados 12 pacientes provenientes da Clínica de Distúrbios do Sono do 

município de Bauru, diagnosticados com SAOS, por meio do exame de polissonografia (PSG), por um 

médico especialista em Distúrbios do Sono. Foram incluídos adultos com idade entre 19 e 60 anos, 

com diagnóstico, comprovado pela PSG, de SAOS de diferentes graus ou com ronco primário 

moderado. Para exclusão foi considerado histórico de: doenças pulmonares como insuficiência 

respiratória aguda, embolia pulmonar, asma, necessidade de suporte ventilatório; pós-operados de 

cirurgias torácicas; alterações neurológicas; doença oncológica de cabeça e pescoço; terapia 

fonoaudiológica em motricidade orofacial ou disfagia orofaríngea prévia ou atual; fumantes 

atualmente e ter realizado o exame de PSG há mais de seis meses.Para avaliar o sistema 

estomatognático foi utilizado o Protocolo MBGR, sendo selecionadas as seguintes provas:  

• mobilidade de lábios, língua, véu palatino e mandíbula: Para avaliar os lábios, foram analisados os 

movimentos de protrair fechados e abertos, retrair fechados e abertos, protrair fechados à direita e 

esquerda e estalar protraídos e retraídos. Na avaliação da língua foram solicitados movimentos de 

protrair e retrair, elevar o ápice na papila incisiva, pontos cardeais com ápice da língua, tocar 

internamente as bochechas direita e esquerda, estalar o ápice e o corpo, sugar a língua no palato e 

vibrar. O véu palatino foi avaliado por meio da emissão da vogal [a] repetidamente e a mandíbula foi 
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analisada por meio da abertura e fechamento da boca, lateralidade à direita e esquerda, observando-

se a presença de desvio ou dor.  

• tonicidade de lábios, língua, bochechas e mento: foi realizada in loco a palpação dos músculos para 

que eles pudessem ser classificados como normais, hipotônicos ou hipertônicos.  

• tipo respiratório: foi classificado em médio/superior ou inferior, de acordo com a observação feita 

pela avaliadora da movimentação da região do diafragma durante a respiração realizada pelo 

paciente; 

• modo respiratório: foi classificado em nasal, oronasal ou oral in loco. Foi utilizado o espelho de 

Glatzel ao chegar e após a limpeza, a fim de observar a quantidade de fluxo nasal e a simetria entre 

este fluxo entre as narinas. Adicionalmente, foi avaliada a possibilidade de uso nasal com o teste de 

água na boca, sendo que o paciente tinha que permanecer com o líquido na cavidade oral por dois 

minutos ou mais para ser considerado adequado. 

• mastigação: foi avaliada a mastigação habitual e dirigida com bolacha wafer, sendo observada a 

incisão, trituração, tempo, padrão mastigatório, fechamento labial, velocidade, ruídos e contrações 

musculares atípicas. 

• deglutição: foi avaliada a deglutição habitual e dirigida de líquido (água) e sólido (bolacha wafer). 

Foi observado o fechamento labial, postura de língua, contenção, contrações musculares atípicas, 

movimento de cabeça, ruídos, coordenação e resíduos após deglutir.  

Resultados: A amostra foi composta por 10 homens (83%) e duas mulheres (17%) com idade média 

de 42,67 anos. Nesta amostra, cinco pacientes (41%) possuem SAOS leve, quatro pacientes (25%) 

SAOS moderada, três pacientes (17%) SAOS severa e três pacientes (17%) apresentam apenas ronco 

moderado.Na Tabela 2 encontram-se tabulados os escores totais para as provas de mobilidade (lá-

bios, língua, véu palatino e mandíbula), tonicidade (lábios, língua, bochechas e mento), respiração 

(tipo e modo respiratório), mastigação (habitual) e deglutição (sólido e líquido habitual e dirigida) do 

Protocolo MBGR, bem como referentes valores de mediana e primeiro e terceiro quartil. 

Houve pontuação, indicando alteração de tonicidade e mobilidade. Em relação às provas de 

mobilidade, houve maior frequência de alteração na mobilidade de lábios do que de língua, sendo 

que ambas possuem a mesma possibilidade de pontuação máxima. Houve pontuação 0 para um 

paciente para mobilidade de lábios e para outro, quando analisada a mobilidade de língua. Quanto à 

mobilidade de véu palatino, sete pacientes apresentaram este aspecto reduzido bilateralmente. Na 

mobilidade de mandíbula a pontuação referia-se apenas a desvio na abertura e/ou fechamento e 

presença de ruído, sendo que nenhum paciente apresentou dor ou limitação dos movimentos. 

Notou-se que a maioria dos pacientes apresentava, com frequência, movimentos associados da 
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musculatura cervical ao executar as provas de mobilidade de língua e mandíbula. Para todas as 

provas os pacientes apresentaram pontuação indicativa de normalidade ou alteração, não tendo sido 

encontrado incapacidade de realizar algum movimento solicitado. No que se refere à tonicidade 

orofacial, todos os pacientes apresentaram hipotonia de algum músculo avaliado, sendo que nenhum 

apresentou tônus aumentado. Houve maior frequência de hipotonia para língua (11 pacientes); 

bochechas (oito pacientes), enquanto nenhum paciente apresentou hipotonia de mento. Quanto aos 

lábios, a maior frequência foi hipotonia de lábio inferior (seis pacientes). Quanto à função 

respiratória, o resultado foi indicativo de normalidade para dois indivíduos, enquanto os demais 

apresentaram apenas um ponto, caracterizando presença de tipo respiratório superior.  

Na prova de mastigação todos os pacientes realizaram a trituração com os dentes posteriores, com 

os lábios fechados e sem apresentar ruído. Apenas dois pacientes realizaram a incisão da bolacha 

lateralmente, quatro apresentaram velocidade aumentada e foi encontrado apenas para um 

paciente o padrão unilateral crônico, sendo que os demais apresentaram padrão bilateral alternado 

ou unilateral preferencial. A maioria da amostra (11 pacientes) apresentaram mastigação ineficiente 

e contrações musculares não esperadas, principalmente recrutamento dos músculos temporais e 

orbicular da boca. Na deglutição de alimento sólido, foi verificado movimento de cabeça associado 

para cinco pacientes, contração do orbicular acentuada em seis pacientes apresentaram e pouca 

contração para cinco. Nove pacientes apresentaram resíduos após deglutição, principalmente em 

dentes e na língua. Em relação a deglutição de líquido, a prova habitual evidenciou presença de 

contração do mento em sete pacientes. Na deglutição dirigida verificou-se, com frequência, 

contração do músculo orbicular da boca (sete pacientes), contração do mento (oito pacientes) e 

movimento de cabeça associado (seis pacientes). Discussão: Observou-se que a maioria dos 

pacientes com SAOS deste estudo apresentou alteração na mobilidade de lábios, língua, véu palatino 

e mandí-bula, além de hipotonicidade da musculatura orofacial, principalmente de língua. A 

alteração de mobilidade e hipotonicidade dos constituintes do sistema estomatognático é esperada 

em indivíduos com SAOS (GUIMARÃES, 1999; FOLHA; VALERA; FELICIO, 2015). Quanto às funções 

orofaciais, foram encontrados em sua maioria modo respiratório nasal, padrão mastigatório bilateral 

alternado, mastigação ineficiente com presença de contrações musculares atípicas, deglutição com 

contrações musculares e movimentos de cabeça associados e resíduos após a deglutição; bem como 

tipo respiratório superior. A função respiratória, avaliada por meio do Protocolo MBGR, evidenciou 

que todos os participantes apresentaram modo respiratório nasal e, para a maioria, foi encontrado o 

tipo respiratório superior. Embora sejam frequentes estudos comprovando a relação entre 

respiração oral e SAOS (BURGER; CAIXETA; DI NINNO, 2004; SILVA; TAVARES; PINTO, 2015), outros 

autores encontraram a maior ocorrência do modo respiratório nasal na casuística estudada 

(GUIMARÃES, 1999; DIAFERIA et al., 2011; FOLHA; VALERA; FELICIO, 2015). Portanto, não há 

consenso na literatura sobre o modo respiratório, sendo importante ressaltar que outros fatores 
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podem influenciar o desenvolvimento de um quadro de SAOS, não apenas a respiração oral, como 

obesidade, gênero e esqueleto craniofacial (DALTRO et al., 2006; MARTINHO et al., 2008). Em relação 

ao tipo respiratório, outro estudo já havia referido o tipo superior como o mais frequente (DIAFERIA 

et al., 2011), concordando com este estudo. Em relação à mastigação, foram encontradas na amostra 

casos com ineficiência mastigatória e contrações musculares atípicas, principalmente do músculo 

temporal e orbicular da boca. Estes dados são relatados em outras pesquisas (FOLHA; VALERA; 

FELICIO, 2015; ALMEIDA, 2016). No que se refere ao padrão mastigatório, foi frequentemente 

encontrado nas publicações o unilateral crônico ou preferencial (GUIMARÃES, 1999; DIAFÉRIA et al., 

2011; ALMEIDA, 2016). Na presente pesquisa, foi encontrado o padrão bilateral alternado ou 

unilateral preferencial para a maioria dos participantes. A deglutição dos pacientes foi caracterizada, 

principalmente, pela presença de resíduos e movimentos de cabeça e contrações atípicas associadas, 

assim como em outros estudos (GUIMARÃES, 1999; ALMEIDA, 2016). Estes achados podem ser 

relacionados com a alteração da função da língua destes pacientes que com a alteração da tonicidade 

e mobilidade, não realiza adequadamente sua função de realizar a ejeção do bolo alimentar ou 

líquido. Os indivíduos com SAOS utilizam-se de outros movimentos associados para compensar e, 

assim, realizar a deglutição, uma vez que, como consequência desta alteração da função da língua e 

demais músculos como bucinadores, há presença de resíduos em cavidade oral (MARQUESAN; 

FURKIM, 2003). Conclusão:Os pacientes com SAOS desta amostra apresentaram alteração de 

mobilidade e tonicidade orofacial, modo respiratório nasal, tipo respiratório superior, distúrbio 

mastigatório e alterações na deglutição. 

Tabela 2 – Apresentação dos escores obtidos para os participantes do estudo nas provas de 

mobilidade, tonicidade e respiração, mastigação e deglutição do protocolo MBGR.  

Sujeito Mobilidade Tonicidade Respiração Mastigação Deglutição 

  

Mínimo 0 

Máximo 62 

Mínimo 0 

Máximo 6 

Mínimo 0 

Máximo 5 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Mínimo 0 

Máximo 39 

1 18 2 1 2 10 

2 4 2 1 5 9 

3 5 2 0 2 6 

4 7 5 1 2 2 

5 14 4 1 3 5 

6 13 4 1 3 7 

7 17 4 1 2 2 

8 15 3 1 1 14 

9 19 3 1 2 10 

10 9 1 1 2 8 



 
 
 
 
 
 

191 
 

11 6 1 0 2 7 

12 7 5 1 2 7 

Q1 6,25 2 1 2 5,25 

Mediana 11 3 1 2 7 

Q3 16,5 4 1 2,75 9,75 
 

Descritores:Apneia do sono do tipo obstrutiva, Avaliação e Fonoaudiologia. 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DE BAIXO PESO: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Gabrielly Virginnia G. da S. Vaz, Brunna Luckwu de Lucena, Giorvan Anderson dos Santos Alves, 

Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa, Manuela Leitão de Vasconcelos. 

Revisão Sistemática 

Introdução: O Brasil é o décimo país em crianças nascidas com prematuridade e/ou com baixo peso1. 

O recém-nascido pré-termo (RNPT) é a criança nascida antes da 37ª semana de gestação, e recém-

nascido de baixo peso (RNBP) a criança nascida com menos de 2.500g, independente de sua 

maturidade2,3,4.Os RNPT e RNPB são considerados população de risco e dependem de cuidados 

especiais desde o nascimento, pois estão suscetíveis a doenças que podem ocasionar alterações em 

seu desenvolvimento5.Para os RNPT as limitações estão ligadas à instabilidade das funções vitais 

básicas e à imaturidade dos reflexos de sucção e deglutição6,7,8,9,10. Estudos mostraram que o 

ambiente de cuidados desses bebês pode interferir de forma positiva ou negativa no seu 

desenvolvimento. Assim, surgiram propostas de intervenção neonatal com medidas protetoras, como 

redução da luminosidade e ruído, adequação postural na incubadora, períodos de sono e descanso, 

etc. A união dessas medidas com a possibilidade da presença dos pais na UTI neonatal e o contato 

pele a pele trouxeram ganhos positivos. Crianças prematuras que receberam esses cuidados 

apresentaram melhores índices em testes de motricidade e melhor desenvolvimento mental11,12,13.Em 

sintonia com a “Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso” do Ministério da 

Saúde14 e Portaria nº 930, de 10 de Maio de 2012, o fonoaudiólogo deve ser inserido nas unidades 

neonatais e no Método Canguru, para promover, de modo seguro, a alimentação por via oral, 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida desses RN, visto que tais ações podem favorecer a 

diminuição do tempo de internação15.Face à relevância do tema, esta pesquisa teve como objetivo 

descrever a literatura acerca da atuação fonoaudiológica em recém-nascidos prematuros e de baixo 

peso e apresentar evidências científicas sobre os benefícios dessa prática para os RN.Métodos: Trata-

se de revisão sistemática da literatura sobre a atuação fonoaudiológica em recém-nascidos 

prematuros e de baixo peso. Foi realizado levantamento bibliográfico de publicações indexadas ou 

catalogadas nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Index psicologia.A 

partir da consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram selecionadas as palavras-chave 

em português e inglês em cruzamento: fonoaudiologia AND método canguru, fonoaudiologia AND 

recém-nascido de baixo peso, fonoaudiologia AND prematuro, speech therapyAND kangaroo care, 

speech therapy AND premature, speech therapy AND low birth weight infants. Tais descritores foram 

dispostos de forma combinada respeitando-se os limitadores: humanos, recém-nascidos e idioma de 
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publicação, português ou inglês. Foram incluídos artigos completos que elencassem a atuação 

fonoaudiológica com recém-nascidos pré-termo e de baixo peso, publicados entre 2000 e 2015. 

Foram excluídos artigos publicados fora do período proposto, repetidos, que não estivessem 

disponíveis online ou apresentassem textos incompletos e os que não atendessem aos objetivos do 

trabalho. O resultado final da triagem para a análise foram 21 artigos. A análise dos dados foi 

realizada de forma quali-quantitativa, baseada na obtenção da frequência absoluta e relativa dos 

resultados classificados nas categorias supracitadas. Resultados: Os artigos foram publicados entre 

2003 e 2015, conforme apresentado na Figura 1. Pode-se observar maior número de publicações em 

2012, 2013 e 2014. Para estabelecer a relação entre número de artigos, periódicos em que foram 

publicados e base de dados foi elaborada a Tabela 1.A tabela 02 apresenta a distribuição de artigos de 

acordo com locais de atendimento dos recém-nascidos. A maioria dos trabalhos teve sua amostra 

constituída por bebês prematuros internados em UTI neonatal. A tabela 03 apresenta as ações 

fonoaudiológicas citadas nos periódicos nacionais selecionados para amostra.Na tabela 04 estão 

elencadas ações fonoaudiológicas realizadas nos recém-nascidos citadas em periódicos internacio-

nais.A eficácia sugerida para as ações fonoaudiológicas realizadas foi quantificada na Tabela 5. 

Discussão: Em 2002 foi publicada a 1ª edição do manual técnico de Atenção Humanizada ao Recém-

nascido de baixo peso, o qual cita o fonoaudiólogo como profissional que pode compor a equipe 

multidisciplinar16. Em 2011, em sua 2ª edição, foi enfatizada a importância do trabalho fonoau-

diológico14. Esse fato pode ter refletido aumento de publicações sobre o tema nos anos 

subsequentes.Acerca dos locais de atuação fonoaudiológica, presume-se que o acompanhamento 

após a alta hospitalar, ainda não é o ideal. Segundo Navajas e Caniato17, estimulação precoce após a 

alta tem grande importância, pois auxilia o desenvolvimento das capacidades. Entre os artigos 

nacionais, ficou evidente a prática da SNN como principal ação fonoaudiológica realizada com os 

neonatos; seguido de transição alimentar da sonda para via oral; ações de estimulação oromotora, 

estímulos gustativos e orientações de incentivo ao aleitamento materno.A nutrição é uma das 

maiores preocupações na assistência aos RNPT, sendo a sucção a maneira mais adequada e eficiente 

para alcança-la. Porém, a imaturidade global dos RNPT dificulta a realização da função de alimentação 

por via oral18. Esses aspectos são trabalhados por meio de ações visando maturação do sistema 

sensório motor oral (SSMO), alimentação segura e eficiente e acompanhamento do desenvolvimento 

desses neonatos. A SNN é uma estratégia utilizada na intervenção fonoaudiológica. Esta estimulação, 

complementada com a alimentação por sonda orogástrica ou nasogástrica, acelera a maturação do 

reflexo de sucção, facilita transição para alimentação por via oral, auxilia o ganho de peso e 

proporciona menos tempo de hospitalização19. Os artigos internacionais mencionaram as ações 

fonoaudiológicas de estimulação precoce, posicionamento “Dandle Roo” e serviços ambulatoriais. 

Embora as taxas de sobrevivência de bebês prematuros tenham aumentado nas últimas duas 

décadas1, ainda existem riscos e dificuldades quanto ao desenvolvimento dessa população21,22. O 
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“Dandle Roo” é um dispositivo de posicionamento utilizado para promover a flexão fisiológica em 

recém-nascidos durante a sua permanência na UTIN. Este e outros dispositivos estão em uso em 

muitas UTI neonatais, porém existe pouca pesquisa examinando as percepções terapêuticas sobre sua 

eficácia23. A SNN novamente aparece como a precursora das demais intervenções, caracterizando seu 

benefício para a maturação do Sistema Sensório Motor Oral (SSMO). É importante ressaltar que o 

acompanhamento diário dos RN pode acelerar o estabelecimento da alimentação adequada. Porém, 

esta não é uma realidade em alguns dos serviços prestados. Monti et al.25inferem que a carga horária 

restrita de um fonoaudiólogo em uma Unidade Neonatal compromete a sua atuação, principalmente 

no que se refere à realização de programa de ações preventivas.Quanto a eficiência da intervenção 

fonoaudiológica, pesquisas26,27,28 revelaram que os RN que se beneficiaram das atuações fonoaudi-

ológicas apresentaram resultados significativamente positivos, como diminuição no tempo de perma-

nência na internação, melhora na prontidão para a alimentação oral e na eficiência dessa alimen-

tação. Um total de 6 estudos não especificou a eficácia das ações fonoaudiológicas, apenas mencio-

nando a sua realização. A ação de orientação de incentivo ao aleitamento materno foi inferida em 

uma das publicações24 como não eficaz, visto que a prevalência do aleitamento materno fica bastante 

aquém da recomendação da Organização Mundial da Saúde e seu aumento deve ser prioridade na 

atuação do fonoaudiólogo em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e no seguimento após a alta 

hospitalar. A efetividade da intervenção fonoaudiológica tem sido demonstrada por meio de estudos, 

com a associação entre menor tempo de internação hospitalar e realização do trabalho fonoaudio-

lógico29. Mesmo com pesquisas que mostram os benefícios desta intervenção, muitos serviços não 

dispõem dessa prática e, tampouco realizam encaminhamento dessa população de risco para acom-

panhamento fonoaudiológico precoce30.Conclusão: A literatura, nacional e internacional, aponta 

como positiva a intervenção precoce do fonoaudiólogo, auxiliando na maturação do SSMO e no 

estabelecimento da alimentação segura e eficaz de recém-nascidos considerados de risco. Entretanto, 

esta ainda é uma área carente de publicações.As pesquisas apontam a prática da SNN como principal 

ação fonoaudiológica realizada com RNPT e RNBP, e fortalecem a evidência positiva da atuação 

fonoaudiológica precoce em bebês de risco. Entretanto, como referido por Monti et al.25 ,essa ainda 

não é uma prática constante. 
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Figuras: 

 

Figura 1. Número de artigos por ano (gráfico). 

Tabelas: 

Tabela 1. Número de artigos publicados e respectivos periódicos e bases de dados. 
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1 0 0 0
2 2

1 1 0

4 4 4

2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE ARTIGOS POR ANO

NÚMERO DE ARTIGOS POR ANO

Periódico Base de dados N. 
artigos 

Revista CEFAC LILACS 10 

Audiol., Commun. res. LILACS 2 

Distúrbios da Comunicação INDEX 
Psicologia 

2 

Rev. da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia 

LILACS 2 

Jornal da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia 

LILACS 1 

Acad Pediatr MEDLINE 1 

Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine 

MEDLINE 1 

Neonatal Network MEDLINE 1 

Rev. da Associação Médica Brasileira LILACS 1 

Total  21 
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Tabela 2 - Citação de locais de atendimentos de recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso nos 

periódicos estudados (2003-2015).  

 

Legenda: UTI=Unidade de Tratamento Intensivo; UCIN=Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal. 

Tabela 3. Citação de ações fonoaudiológicas realizadas com recém-nascidos pré-termo ou de baixo 

peso em periódicos nacionais (2003-2015).  

 

Legenda: SNN=Sucção Não-Nutritiva; SN=Sucção Nutritiva; SNG=Sonda Nasogástrica. 
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Local de atendimento Nº de citações 
em artigos 

Porcentagem 
(%) 

UTI Neonatal 9 39,15 

Ambulatório 3 13 

Alojamento Conjunto 2 8,7 

Enfermaria Canguru 2 8,7 

Unidade Neonatal (UCIN/UTIN) 4 17,4 

Clínica Fonoaudiológica 1 4.35 

Hospital 1 4.35 

Instituição de Atendimento Educacional a 
Crianças Portadoras de Necessidades 
Especiais 

1 4.35 

Total 23 100 

 

Ações fonoaudiológicas Nº de citações 
em artigos 

Porcentagem 
(%) 

SNN 8 30  

Transição na alimentação da sonda para via oral 3 10 

Estimulação oromotora 2 8 

Oferta de estímulos gustativos 2 8 

Orientações de incentivo ao aleitamento materno 2 8 

Avaliação funcional da disfagia 1 4 

Estimulação precoce 1 4 

Manter alimentação por via oral 1 4 

Manter sonda orogástrica para a oferta de dieta 1 4 

Relactação 1 4 

SN 1 4 

Transição alimentar da sonda direta para o peito 1 4 

Transição da alimentação por gavagem para via oral 1 4 

Uso de SNG 1 4 

Total 26 100 
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Tabela 4 - Citação de ações fonoaudiológicas realizadas com recém-nascidos pré-termo ou de baixo 

peso em periódicos internacionais (2003-2015). 

 

Tabela 5 - Número de publicações que julgam a eficácia das ações fonoaudiológicas realizadas com 

recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso segundo a conclusão dos autores estudados. 

 

Legenda: SNN=Sucção Não-Nutritiva; SN=Sucção Nutritiva; SNG=Sonda Nasogástrica. 

195 

Descritores: Recém-nascido, Fonoaudiologia e Neonatologia. 

Ações fonoaudiológicas Nº de citações 
em artigos 

Porcentagem 
(%) 

Estimulação precoce 1 ≅ 33 

Posicionamento “Dandle Roo” 1 ≅ 33 

Serviços ambulatoriais 1 ≅ 33 

Total 3 100 

 

Ações fonoaudiológicas Eficaz Não eficaz Não 
especificado 

SNN 7 0 1 

Estimulação oromotora 2 0 0 

Estimulação precoce 2 0 0 

Transição na alimentação da 
sonda para via oral 

2 0 1 

Avaliação funcional da disfagia 1 0 0 

Oferta de estímulos gustativos 1 0 1 

Orientações de incentivo ao 
aleitamento materno 

1 1 0 

Posicionamento “Dandle Roo” 1 0 0 

Relactação 1 0 0 

SN 1 0 0 

Transição alimentar da sonda 
direta para o peito 

1 0 0 

Transição da forma de 
alimentação por gavagem  para 
via oral 

1 0 0 

Uso de SNG 1 0 0 

Manter alimentação por via oral 0 0 1 

Manter sonda orogástrica para a 
oferta de dieta 

0 0 1 

Serviços ambulatoriais 0 0 1 

Total 22 1 6 

 



 
 
 
 
 
 

198 
 

Referências: 1. MARCH OF DIMES, PMNCH; SAVE THE CHILDREN, WHO. Born Too Soon: The Global 

Action Report on Preterm Birth. Eds CP Howson, MV Kinney, JE Lawn. World Health 

Organization.Geneva, 2012.2.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e 

Puerpério: atenção qualificada e humanizada. Brasília-DF, 2006.3.World Health Organization. 

Developmental difficulties in early childhood: prevention, early identification, assessment and 

intervention in low- and middle-income countries: a review [book on the Internet]. WHO Library 

Cataloguing-in-Publication Data; 2012 [cited 2015 Nov 20]. Available from: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503549_eng.pdf4. Muntaner C, Rocha KB, 

Borrell C, Vallebuona C, Ibáñez C, Benach J, et al. Clase social y salud en América Latina. Rev Panam 

Salud Publica. 2012; 31(2):166-75.5. AMARAL, A. C. T.; TABAQUIM, M. L. M.; LAMÔNICA, D. A. C. 

Avaliação de habilidades de crianças com alteração no desenvolvimento. Relato de Pesquisa. Revista 

Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 11, n. 2, p. 185-200, 2005.6. Nascimento MB, Issler H. 

Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5):163-

72.7. Arvedson J, Clark H, Lazarus C, Schooling T, Frymark T. Evidence-based systematic review: effects 

of oral motor interventions on feeding and swallowing in preterm infants. Am J Speech Lang Pathol. 

2010;19(4):321-40.8. Ahmed AH, Sands LP. Effect of pre- and postdischarge interventions on 

breastfeeding outcomes and weight gain among premature infants.J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 

2010;39(1):53-63.9. Neiva FC, Leone CR. Evolução do ritmo de sucção e influência da estimulação em 

prematuros. Pró-Fono. 2007;19(3):241-8.10. TRONCHIN, D. M. R; TSUNECHIRO, M. A. Prematuros de 

muito baixo peso: do nascimento ao primeiro ano de vida. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto 

Alegre, v. 28, n. 1, p. 79-88, 2007.11. Couto DE; Nemr K. Análise da prática da técnica do copinho em 

hospitais amigos da criança nos estados do rio de janeiro e são Paulo. Revista CEFAC, vol. 7, núm. 4, 

octubre-diciembre, 2005, pp. 448-458 Instituto Cefac São Paulo, Brasil. 12. VENÂNCIO, S. I; ALMEIDA, 

H. Método Mãe Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento 

materno. Jornal de Pediatria, São Paulo, v. 80, p. S173-180, 2004. Suplemento 5.13. BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru: manual técnico– 2. Ed., 1. 

Reimpr. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.14. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao 

recém-nascido de baixo peso: Método Canguru. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.15. BARROS APB, 

Querija DS, Marinho MCCR. Caracterização do atendimento fonoaudiológico em pacientes internados. 

Rev Méd Ana Costa. 2007;12(2):34-7.16. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo 

peso: Método Canguru. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.17. Navajas, F. A. Caniato, F. Estimulação 

precoce/ essencial: a interação família e bebê pré-termo (prematuro). Cad. De PósGraduação em 



 
 
 
 
 
 

199 
 

distúrbio do desenvolvimento. São Paulo. 2003.18. Neiva FCB. Análise evolutiva do padrão de sucção 

e a influência da estimulação através da sucção não nutritiva em recém-nascido pré-termo 

[doutorado]. São Paulo (SP): Universidade de São Paulo; 2003.19. Matheus J, Lima MCMP, Mitre EI. 

Efeitos da sucção não-nutritiva em recém-nascidos pré-termo considerando índices de saturação de 

oxigênio. Rev. CEFAC. 2004; 6(3):282-7.20. Rosa, D. Estimulação essencial, uma abordagem 

fonoaudiológica [monografia]. Curitiba: Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica 

Motricidade Oral; 1999.21. Waitzman KA. The importance of positioning in the near-term infant for 

sleep, play, and development.Newborn& Infant Nursing Review. 2007;7(2):76–81.22. Jarus T, Bart O, 

Rabinovich G, et al. Effects of prone and supine positions on sleep state and stress responses in 

preterm infants. Infant Behav Dev. 2011 Apr;34(2):257–263.23. Zarem C, Crapnell T, Tiltges L, 

Madlinger L, Reynolds L, Lukas K, et al. Neonatal nurses' and therapists' perceptions of positioning for 

preterm infants in the neonatal intensive care unit. Neonatal Netw. 2013;32(2):110-6.24. 

CZECHOWSKI, Aliana Eduarda  and  FUJINAGA, Cristina Ide.Seguimento ambulatorial de um grupo de 

prematuros e a prevalência do aleitamento na alta hospitalar e ao sexto mês de vida: contribuições da 

fonoaudiologia. Rev. soc. bras. fonoaudiol. [online]. 2010, vol.15, n.4, pp. 572-577. ISSN 1516-

8034.http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342010000400016.25. MONTI, Mariana Miranda Fumelli; 

BOTEGA, Marilda Baggio Serrano; LIMA, Maria Cecília Marconi Pinheiro  and  KUBOTA, Sabrina Maria 

Pereira.Demanda para intervenção fonoaudiológica em uma unidade neonatal de um hospital-

escola. Rev. CEFAC [online]. 2013, vol.15, n.6, pp. 1540-1551. ISSN 1982-0216. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462013000600017. 26. CALADO, Diane Fernanda Bernal 

andSOUZA, Rosana de.Intervenção fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo: estimulação 

oromotora e sucção não-nutritiva. Rev. CEFAC [online]. 2012, vol.14, n.1, pp. 176-181.  Epub Feb 25, 

2011. ISSN 1982-0216.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462011005000015.27. COSTA, Cristiane 

Nogueira et al.Efetividade da intervenção fonoaudiológica no tempo de alta hospitalar do recém-

nascido pré-termo. Rev. CEFAC [online]. 2007, vol.9, n.1, pp. 72-78.ISSN 1982-

0216http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462007000100010.28.MOURA, Larisse Taliane Lira; 

TOLENTINO, Gabriella Morais; COSTA, Tatiana Leonel da Silva and  ALINE, Alessandra.Atuação 

fonoaudiológica na estimulação precoce da sucção não-nutritiva em recém-nascidos pré-termo. Rev. 

CEFAC [online].2009, vol.11, suppl.3, pp. 448-456.ISSN 1982-0216.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-

18462009000700021.29. Xavier C. Intervenção Fonoaudiológica em Bebês de Risco. In: Ferreira, LP; 

Befi-Lopes, DM; Limongi, SCO. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Rocca, 2004. p. 415-38.30. 

Weiss MC, Fujinaga CI. Prevalência de nascimentos baixo peso e prematuro na cidade de Irati-PR: 

Implicações para a fonoaudiologia. Revista Salus-Guarapuava. 2007;1(2):123-7. 

  



 
 
 
 
 
 

200 
 

AVALIAÇÃO DA OBSTRUÇÃO NASAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES UTILIZANDO A 

RINOMANOMETRIA, PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO NASAL E ESPELHO DE GLATZEL 

Priscylla Vital Vasconcelos, Helena Maria Gonçalves Becker, Carolina Maria Fontes Ferreira, Leticia 

Paiva Franco 

 

Introdução: a mudança do padrão respiratório nasal para o oral, associa-se com diversas alterações 

miofuncionais orofaciais, alterações da postural corporal, do sistema cardio-respiratório, da orelha 

média – otites médias frequentes – ocasionando perdas auditivas flutuantes ou definitivas e 

alterações da qualidade do sono com consequente impacto no rendimento escolar. Podem ocorrer 

ainda alterações nutricionais e estéticas relacionadas ao envelhecimento precoce. Tudo isso 

prejudica substancialmente a qualidade de vida da criança e do adolescente. Considerando que estas 

alterações podem se agravar com o passar o tempo e avanço da idade, o diagnóstico da respiração 

oral e sua etiologia deve ser preciso e precoce, uma vez que este irá determinar o tratamento 

adequado, evitando o estabelecimento dessas alterações. Este diagnóstico é essencialmente clínico e 

multiprofissional envolvendo otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, ortodontista, alergologista, 

fisioterapeuta e algumas avaliações instrumentais podem auxiliar o diagnóstico. Estas avaliações vão 

desde métodos que permitem a visibilização e análise da cavidade nasal, até métodos que 

quantificam o fluxo aéreo nasal. Dentre os exames que avaliam e quantificam o fluxo aéreo nasal, 

estão a rinomanometria, considerada o exame padrão-ouro para esta finalidade, o espelho de Glatzel 

e o pico de fluxo inspiratório nasal. Estes métodos podem ser também utilizados na análise da 

eficácia de tratamento. Apesar de a Rinomanometria ser considerada padrão-ouro de avaliação da 

obstrução nasal, existem algumas limitações em seu uso, por utilizar um equipamento oneroso, o 

que torna este um exame de alto custo, necessitar treinamento especializado por parte do avaliador 

e ser inviável sua realização em crianças com idade muito reduzida. Ademais, atualmente trata-se de 

um equipamente disponível apenas nos grandes centros de pesquisa. Considerando estas limitações, 

faz-se necessária a utilização de métodos alternativos, acessíveis e confiáveis de avaliação da função 

nasal. Neste caso, o espelho de Glatzel e o pico de fluxo inspiratório nasal apresentam-se como 

possíveis boas alternativas, entretanto são necessárias comprovações de que estes são realmente 

procedimentos eficazes para a avaliação proposta. Objetivos: analisar e comparar a eficácia 

diagnóstica da rinomanometria, do espelho de Glatzel e do pico de fluxo nasal inspiratório na 

determinação da obstrução nasal em crianças e adolescentes, identificando se os resultados das 

avaliações seguem um padrão de resposta de acordo com as características biológicas das crianças: 

idade, gênero, peso e altura; avaliando e comparando a sensibilidade e especificidade de cada 

método e analisando a eficácia dos fatores de correção – idade e altura – propostos pela literatura. 
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Métodos: Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais, sob o n° CAAE-47245815.6.0000.5149. Estudo observacional comparativo transversal 

realizados com 85 indivíduos de 8 a 13 anos, selecionados de forma não probabilística e alocados em 

dois grupos: respiradores orais e controle. Os participantes respiradores orais foram selecionados no 

Ambulatório do Respirador Oral do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no 

período de agosto de 2015 a dezembro de 2016. Neste período foram atendidas 210 crianças e 

adolescentes, das quais 46 aceitaram e atenderam aos critérios da pesquisa e tiveram o diagnóstico 

de respirador oral confirmado por avaliação multiprofissional. Os participantes do grupo de 

respiradores nasais foram encaminhados pela pediatria ou selecionados em escola pública. De um 

total de 130 convidados, 98 aceitaram participar e 39 de fato atenderam aos critérios de classificação 

de respiradores nasais. Os demais, com suspeita de respiração oral, foram encaminhados para 

avaliação multiprofissional no Ambulatório do Respirador Oral. Todos os indivíduos foram subme-

tidos a avaliação por meio dos três métodos de avaliação. A rinomanometria foi realizada por uma 

médica com experiência na realização desse exame e os demais, espelho de Glatzel e pico de fluxo 

inspiratório nasal, realizados por uma fonoaudióloga devidamente treinada para realização dos 

mesmos. As três avaliações foram realizadas no mesmo dia e em sequência. Foram analisadas as 

medidas observadas, ou seja, valores absolutos dos três métodos e os percentuais de obstrução 

(valores relativos) corrigidos pela idade e pela altura nos casos da rinomanometria e pico de fluxo 

inspiratório nasal. Os valores observados considerados na rinomanometria foram os fluxos nasais 

inspiratório e expiratório totais, obtidos por meio da soma dos valores observados de cada tipo de 

fluxo em cada narina. A definição dos percentuais de obstrução nasal deu-se por meio da razão entre 

o valor observado à avaliação e o valor esperado para cada método de acordo com a altura e a idade, 

separadamente. Os valores esperados na rinomanometria de acordo com a altura e idade foram 

propostos por Zapletal (2002), já os esperados para o pico de fluxo inspiratório nasal de acordo com 

a altura foram propostos por Ibiapina e colaboradores (2008) e os valores esperados de acordo com a 

idade, propostos por Papachristou e colaboradores (2008). Considerou-se o ponto de corte de 77% 

na definição de obstrução ou não obstrução nasal, sendo valores iguais ou maiores que 77% 

indicativos de não obstrução e inferiores a 77% indicativos de obstrução nasal. Os dados foram 

compilados e analisados pelo software R v3.1.2, utilizando os testes t de student, qui-quadrado e 

correlação de Spearman ao nível de significância de 5%. Os cálculos referentes às curvas ROC foram 

realizados utilizando-se a biblioteca ROCR e comparadas por meio do teste de DeLong. Utilizou-se 

também a técnica de árvore de regressão para definição de ponto de corte por meio da biblioteca 

RPART. Resultados: as médias dos fluxos inspiratório e expiratório nasais totais (obtidos por meio da 

rinomanometria), do pico de fluxo inspiratório nasal e da área delimitada no Espelho de Glatzel, bem 

como os percentuais de obstrução corrigidos pela altura e pela idade na rinomanometria e pico de 

fluxo inspiratório nasal foram significativamente maiores nos respiradores nasais que nos 
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respiradores orais. Apenas a idade e altura tiveram correlação estatisticamente significante com os 

três métodos, apesar de estas correlações terem sido classificadas como fracas. O peso e gênero não 

tiveram correlações relevantes com os três métodos analisados. O espelho de Glatzel apresentou a 

melhor curva ROC entre os três métodos estudados (AUC=0,805), enquanto a pior foi a da 

rinomanometria na medida do FNIT quando se utilizou a altura como fator de correção para 

obtenção do valor esperado (AUC=0,725). Apesar disso, não houve diferença estatística entre os três 

métodos ao comparar todas as curvas ROC, sejam elas relacionadas aos valores absolutos ou 

relativos corrigidos pela idade e altura. Definiu-se o ponto de corte de 30 cm² de área delimitada no 

espelho para diferenciar os respiradores nasais de respiradores orais. O espelho de Glatzel 

apresentou a melhor relação de sensibilidade e especificidade entre os três métodos (63% e 85% 

respectivamente), no entanto comparando os três métodos não houve diferença estatística 

significante entre as sensibilidades e especificidades, confirmando os achados das curvas ROC. 

Conclusão: Nas crianças de 8 a 13 anos estudas, as variáveis biológicas não tiveram influência na 

rinomanometria (fluxo nasal inspiratório total), no PFIN e na área delimitada no espelho de Glatzel. 

Não houve diferença estatisticamente significante entre as sensibilidades e especificidades dos três 

métodos, demonstrando que não existe um método ideal de avaliação da obstrução nasal. As 

correções dos valores esperados pela idade ou altura não melhoraram a capacidade da RINO e do 

PFIN de diferenciarem respiradores orais de respiradores nasais nesta faixa etária, no entanto estas 

correções são importantes na identificação da obstrução nasal ao utilizar o percentual para definição 

da presença de obstrução nasal, bem como o grau de obstrução. Os métodos devem ser utilizados de 

forma complementar na avaliação da obstrução nasal. 
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Tabelas: 

  

             Controle 

               (n=39) 

 Respiradores 

orais                                               

       (n=46) valor p* 

Média DP Média DP 

GÊNERO           61,5% feminino              50% feminino                0.397 

IDADE (anos) 9.95 1.17 9.91 1.36 0.897 

PESO (kg) 37.55 9.20 40.50 12.12 0.206 

ALTURA (cm) 145.31 9.37 141.24 10.26 0.060 

PFIN (L/min) 116.15 29.26 88.80 20.98 <0.001 

RINO FNIT (cm³/s) 552.44 169.59 410.89 166.11 <0.001 

RINO FNET (cm³/s) 577.13 205.43 420.00 166.39 <0.001 

EG (cm²) 42.41 12.28 28.11 11.46 <0.001 

%OBSRino_alt (%) 85.81 25.96 64.13 25.89 <0.001 

%OBSTPFIN_alt (%) 
     

 115.28               
28.59 84.18 18.57 <0.001 

%OBSRino_id (%)        85.92 26.17 63.94 25.88 <0.001 

%OBSTPFIN_id (%)        89.53 21.99 68.90 16.49 <0.001 
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Método Fator de 

Correção 

Ponto de 

corte 

Sensibilidade Especificidade 

RINO 
Altura % de obstrução < 77 69,5% 61,5% 

Idade % de obstrução < 77 69,5% 61,5% 

PFIN 
Altura % de obstrução < 77 28,3% 89,7% 

Idade % de obstrução < 77 69,5% 66,7% 

EG - Área (cm²) ≤30 63,0% 85,0% 

 

Imagem:  

  

 

 

 

Descritores: respiração, obstrução nasal, respiração bucal. 
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE A BAROPODOMETRIA, ESTABILOMETRIA E PREFERÊNCIA MASTIGATÓRIA? 

Klyvia Juliana Rocha de Moraes, Leonardo Fagundes Bisso, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, 

Celina Cordeiro de Carvalho, Hilton Justino da Silva. 

Descritores: mastigação, sistema estomatognático e equilíbrio postural. 

Introdução: O equilíbrio postural, que compreende os ajustes para manter o centro de pressão de 

um indivíduo em posição ortostática, com os braços ao longo do corpo, localizado no ponto médio 

entre os pés, bem como a pressão podal de forma fisiológica; depende do feedback sensorial, e de 

estratégias utilizadas em associação aos movimentos voluntários1,2. Uma das funções básicas do 

equilíbrio postural, é a manutenção da estabilidade corporal em condição estática ou dinâmica. Esta 

função básica é imprescindível para a realização das atividades de vida diária e das habilidades moto-

ras3. Partindo dessa premissa, a distribuição da pressão podal (representada pela baropodometria) 

pode sugerir sobrecarga de estruturas plantares, além de poder gerar subsídios aos estudos do 

equilíbrio postural4. Sendo assim, os desequilíbrios do deslocamento do centro de pressão 

(representados pela estabilometria), e desta distribuição da pressão podal, caracterizando os 

desequilíbrios podais, podem ser induzidos, também, pela existência de um lado de preferência 

mastigatório2,4,5, pois, como o sistema estomatognático integra também o sistema musculoes-

quelético, seus distúrbios descompensam o equilíbrio postural6,7. Neste sentido, a presença de um 

lado de preferência mastigatório salienta uma predileção por mastigar em um dos lados da boca, 

numa maior frequência, havendo a possibilidade de existirem interferências nas funções 

estomatognáticas, podendo ser representadas por desequilíbrios de forças durante o ato mastigató-

rio, na função muscular corporal, além da probabilidade de assimetrias faciais e 

corporais8.Objetivo:Investigar se a presença de um lado de preferência mastigatório estabelece 

relação direta com a baropodometria e com a estabilometria. Métodos: Os voluntários selecionados 

foram de ambos os sexos, com idade entre 25 e 45 anos, normoclusão, que não apresentavam 

sintomas e/ou restrições temporomandibulares, e que não estavam em tratamento fisioterapêutico 

e/ou fonoaudiológico.Foram excluídos, os voluntários que faziam uso de próteses dentárias; sujeitos 

que apresentaram perdas dentárias; que apresentaram lesões ulcerativas de cavidade oral; que 

tenham se submetido a cirurgias em cavidade oral, ou de cabeça e pescoço; pessoas com perda de 

sensibilidade oral; que se apresentaram com escoliose estruturada; com sintomas álgicos em 

regiãode joelhos. Houve o cuidado de se manter um ambiente silencioso e tranquilo, com 

luminosidade adequada e livre de excesso de estímulos que pudessem alterar o processo de 

avaliação. Cinquenta e cinco sujeitos (41 mulheres e 14 homens; idade média de 26 anos) foram 

avaliados pela odontologia, a fim de deter-minar o tipo de oclusão dental; pela fonoaudiologia, no 

que diz respeito ao lado de preferência mastigatório, e, pela fisioterapia, no que concerne à 
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avaliação do potencial elétrico muscular postural. Os profissionais não mantinham comunicação 

sobre as avaliações, durante seu processo e interpretação, a fim de manter o estudo parcialmente 

cego. Após a interpretação dos avaliadores, acerca de suas investigações e estabelecido o tipo de 

oclusão do voluntário, pela odontologia, sendo estratificado como normoclusão, este voluntário 

passava a ser incluso na pesquisa, desde que também contemplasse todos os outros critérios de 

inclusão já mencionados. Os voluntários foram, ainda, submetidos à aplicação de um questionário 

para se obter o Índice Anamnésico de Fonseca et al.9, a fim de descartar a possibilidade de sintomas 

dolorosos em Articulações Temporo-mandibulares e/ou restrições nas mesmas. Para avaliar o lado 

de preferência mastigatório, o volun-tário foi sentado confortavelmente numa cadeira com encosto, 

oferecido um pão de 25g, e dado o comando para que ocorresse a mordida e mastigação do pedaço 

deste pão, durante 20 segundos de prova, sem que o mesmo observasse o sinal gráfico destes 

movimentos, na tela do computador, ou que tivesse o estímulo visual do espelho, durante o ato 

mastigatório, para assim descartar o efeito de biofeedback. Foi considerado lado de preferência 

mastigatório, o lado com o Ângulo Funcional Mastigatório de Planas (AFMP) menor, constituindo 

30% a mais do número de ciclos mastigatórios para o lado da preferência mastigatória, em relação 

ao lado oposto10.Foi dada a orientação de se executar a mastigação da forma usual, não havendo 

interferência do avaliador, com relação às possíveis correções nesta ação. O protocolo de avaliação 

da baropodometria e estabilometria, foi realizado com o voluntário em bipedestação; com os pés 

paralelos formando um ângulo de 30º, à uma distância de 4cm entre os calcanhares, segundo as 

recomendações dos estudos de Gagey e Weber10; os voluntários foram orientados a se manterem 

em postura ortostática estática habitual, olhando para o horizonte, sobre a plataforma de força, 

durante 1 minuto de prova. Foram utilizados os dados, em termos percentuais: da proporção da 

pressão podal entre antepé e retropé de ambos os membros inferiores, bem como a resultante 

desta proporção; e a posição do centro de pressão do corpo em função do tempo (nos planos sagital 

e frontal). Resultados: Dos 55 voluntários avaliados, 30 (54,5%) apresentaram-se com preferência 

mastigatória à direita; 9 (16,4%) com preferência mastigatória à esquerda e 16 (29,1%) com 

mastigação bilateral alternada. Comparando-se as pressões podais, representada pela 

baropodometria, com a preferência mastigatória, foi observado que independente do 

padrãomastigatório, não houve diferença estatística (p=0.56 para a pressão podal e preferência 

mastigatória direita; p=0.65 para a pressão podal e preferência mastigatória esquerda e p=0.50 para 

a pressão podal e mastigação bilateral alternada) (tabela 1). Comparando-se o deslocamento do 

centro de pressão, representado pela estabilometria, com a preferência mastigatória, foi vista 

significância estatística, quando a preferência mastigatória foi direita (p=0.038 para os planos sagital 

e frontal); e quando a preferência mastigatória foi esquerda (p=0.040 e p=0.048 para os planos 

sagital e frontal, respectivamente). Para a mastigação bilateral alternada, não houve diferença 

estatística para os deslocamentos do centro de pressão nos planos frontal ou sagital (p=0.34 e 
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p=0.67, respectivamente) (Tabela 2). Discussão: A literatura confirma os achados deste estudo de 

maior pressão podal em região posterior, independente do padrão mastigatório, para a 

baropodometria; pois há o registro de que as cargas pressóricas recebidas pelo sistema podal, é 

distribuída de forma a permanecer com cerca de 57%6,11 a 60%12,13 do peso corporal em 

calcâneos e cerca de 40%12,13 a 43%6,11 em região de antepé. Isto é aceitável, visto que, a 

condição podal constitui a base de suporte do corpo, região de absorção de impactos, distribuição 

de forças e manutanção do equilíbrio14. Com relação ao deslocamento do centro de pressão, 

representado pela estabilometria, foi observado neste estudo, que existiu um deslocamento ântero-

lateral direito, quando a preferência mastigatória foi direita; e um deslocamento póstero-lateral 

direito, quando a preferência mastigatória foi esquerda, de forma significativa para ambos os casos. 

A existência de um lado de preferência mastigatório, justifica o deslocamento deste centro de 

pressão, pois irão ocorrer desajustes nas funções estomatognáticas, devido aos estímulos desar-

mônicos entre os lados da cavidade oral8. Além disto, é relatado na literatura que forças externas 

como a gravidade, bem como as forças internas geradas pela ação muscular, representadas pela 

contração muscular, manutenção do equilíbrio postural e/ou padrão mastigatório; podem alterar 

constantemente o corpo em relação ao seu centro de pressão15,16.Quando houve mastigação 

bilateral alternada, a localização do centro de pressão, tendeu ao equilíbrio postural, não existindo 

diferença estatística para os deslocamentos do centro de pressão nos planos frontal ou sagital. Estas 

informações podem ser explicadas, pois, em presença de uma mastigação equilibrada serão 

produzidos estímulos de forma alternada sobre as estruturas estomatognáticas17, permitindo desta 

forma, uma função mastigatória adequada, proporcionando uma transferência balanceada de 

forças5,7,8. Conclusão: Na baropodometria, houve uma tendência à normalidade (equilíbrio postural), 

pois, independentemente de haver preferência por lado mastigatório ou mastigação bilateral alter-

nada, os maiores índices pressóricos foram nos quadrantes posteriores.Porém, na estabilometria, a 

presença de um lado de preferência mastigatório desencadeou um desequilíbrio postural, represen-

tado pelo deslocamento do centro de pressão (ântero-lateral direito ou póstero-lateral direito), 

porém, houve equilíbrio de localização deste centro de pressão para os indivíduos com mastigação 

bilateral alternada. Desta forma, a presença de um lado de preferência mastigatório, está 

relacionados aos desajustes no equilíbrio postural, no tocante ao deslocamento do centro de 

pressão (estabilo-metria). 

Tabelas: 
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Tabela 1: Baropodometria, em termos percentuais, segundo o padrão mastigatório. 

Variável Média e DP (%) Valor de p 

Preferência Mastigatória Direita 

Quadrante superior Direito 

Quadrante superior Esquerdo     

  38,0 + 15,0 

27,0 + 5,0 

  

 p=0.56 

 Quadrante inferior Direito 

Quadrante inferior Esquerdo 

 44,0+ 10,0 

45,0+ 12,0 

  

p=0.56 

Preferência Mastigatória Esquerda 

 Quadrante superior Direito 

Quadrante superior Esquerdo     

  

 42,0 + 23,0 

19,0 + 1,0 

  

 p=0.65 

Quadrante inferior Direito 

Quadrante inferior Esquerdo 

30,0 + 1,0 

32,0 + 2,0  

  

p=0.65 

Mastigação Bilateral Alternada 

Quadrante superior Direito 

Quadrante superior Esquerdo     

 35,0 + 16,0 

32,0 + 10,0 

  

  

p=0.50 

Quadrante inferior Direito 

Quadrante inferior Esquerdo 

42,0 + 12,0 

48,0 + 18,0 

  

p=0.50 

Legenda: DP (Desvio Padrão); p:Teste qui quadrado de Pearson. 
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Tabela 2: Estabilometria, em termos percentuais, segundo o padrão mastigatório. 

Variável Média e DP (%) Valor de p 

Preferência Mastigatória Direita 

Deslocamento Anterior 

Deslocamento Posterior 

  53,0 + 1,0 

37,0 + 1,0 

  

 p*=0.038 

Deslocamento à Direita 

Deslocamento à Esquerda  

54,0+ 1,0 

40,0+ 1,0 
 p*=0.038 

Preferência Mastigatória Esquerda 

Deslocamento Anterior 

Deslocamento Posterior 

 

40,0 + 2,0 

53,0 + 2,0  

  

  

p*=0.040 

Deslocamento à Direita 

Deslocamento à Esquerda 

53,0 + 2,0 

47,0 + 2,0 
 p*=0.048 

Mastigação Bilateral Alternada 

Deslocamento Anterior 

Deslocamento Posterior 

   

49,0 + 2,0 

49,0 + 2,0 

  

  

p=0.34 

Deslocamento à Direita 

Deslocamento à Esquerda 

 50,0 + 1,0 

51,0 + 1,0 

  

p=0.67 

Legenda: DP (Desvio Padrão); p*: Significância estatística (Teste qui quadrado de Pearson). 
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Artigo Original 
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Introdução: A mastigação é uma função que desperta interesse aos profissionais da saúde, por ser um 

estímulo para o crescimento, desenvolvimento e manutenção saudável do Sistema Estomatognático. 

Caracterizada como ato fisiológico, cuja finalidade é fragmentar o alimento em partículas menores, 

preparando-as para a deglutição e a digestão; trata-se de uma ação aprendida, diferente da respira-

ção, sucção e deglutição, as quais são funções estomatognáticas inatas e inicialmente controladas de 

forma reflexa(1).Por sua complexidade e relevância, a mastigação é considerada um elemento funda-

mental para o desenvolvimento e crescimento das estruturas do Sistema Estomatognático(2) sendo 

esta função desenvolvida e aperfeiçoada ao longo do desenvolvimento humano(3).Para que este pro-

cesso ocorra de modo harmonioso, é necessária a contração coordenada de grupos musculares, 

sendo os músculos mastigatórios os mais atuantes(4). A eficiência da mastigação é garantida pela força 

exercida na contração desse músculo, além da modulação exercida pelas articulações temporoman-

dibulares (ATM’s) e pelo sistema neuromuscular(5).A fisiologia da mastigação é caracterizada por ciclos 

bilaterais que ocorrem alternadamente e conta com o suporte de uma atividade muscular sincrônica 

e força uniforme(6). Quando a mastigação ocorre predominantemente em um dos lados da cavidade 

oral, considera-se este o lado de preferência mastigatória ou predomínio mastigatório(7). Para ser 

considerada unilateral a mastigação precisa apresentar 30% a mais do número de ciclos mastigatórios 

para o lado da preferência, em relação ao lado oposto(8).Objetivos: Realizar análise clínica e eletrofi-

siológica da mastigação como forma de caracterizar o comportamento dessa função estomatognática 

na fase adulta.Métodos: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-

nos (CAAE 43363115.2.0000.5546) e todos os participantes foram apresentados aos objetivos da 

pesquisa por meio do termo de consentimento livre e esclarecido, obedecendo as diretrizes e normas 

regulamentadoras do Conselho Nacional de Saúde 196/96. Tratou-se de um estudo transversal, 

analítico e observacional. Desenho dotipo série de casos. O período de coleta foi de Maio de 2015 à 

Junho de 2015.A seleção dos voluntários obedeceu os seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos, 

adultos com faixa de idade entre 19 e 39 anos, sem queixas orofaciais. Foram excluídos da amos-tra 

os voluntários com disfunção temporomandibular (DTM), que faziam uso de próteses dentárias mal 

adaptadas, que apresentaram perdas de mais de três elementos dentários, que apresentaram lesões 
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ulcerativas de cavidade oral, que faziam uso de aparelhos ortodônticos ou ortopédicos em maxila ou 

mandíbula, com perda de sensibilidade oral, disfágicos, e portadores de síndromes ou malformações 

craniofaciais. Contudo, participaram do estudo 35 voluntários, sendo 30 do sexo masculino e 5 do 

sexo feminino, com idade média de 32 anos. Foi solicitado que o voluntário ficasse em postura 

sentada de forma confortável em uma cadeira com anteparo posterior para apoio da coluna, sem 

apoio para a cabeça, os joelhos e quadris em 90º de flexão e os pés totalmente apoiados no chão ou 

em anterapo apropriado. A priori realizou-se a verificação da força de mordida por meio da execução 

de três mordidas (entre incisivos centrais e entre molares) com a máxima força em célula de carga 

(Miotec®), durante cinco segundos cada uma e intervalos de trinta segundos entre elas para repouso. 

Concomitante a etapa de avaliação da mastigação realizou-se a tomada dos potenciais 

eletromiográficos dos músculos masseteres e ventres anteriores dos temporais. Para este fim o volun-

tário passou por uma inspeção para localização dos músculos alvos e limpeza prévia da pele com com-

pressa de gaze embebida em álcool 70º, para alocação dos eletrodos que captaram as respostas 

mioelétricas. Para a captação e condução do sinal eletromiográfico, utilizaram-se eletrodos hipoa-

lergenos descartáveis de superfície da marca 3M®, constituídos de um material composto por 

Ag/AgCl, imerso em gel condutor. Os eletrodos foram posicionados bilateralmente na face do 

voluntário numa configuração bipolar, na região de maior massa muscular e dispostos longitudi-

nalmente às fibras musculares, o eletrodo de referência foi colocado em um ponto distante do local 

de registro dos músculos avaliados (olécrano da ulna do braço direito). Antes de iniciar a mastiga-

ção, realizou-se o registro da atividade elétrica durante a contração voluntária máxima (CVM) manti-

da por cinco segundos e repetida por três vezes contando com intervalos de dez segundos entre as 

contrações e durante a contração voluntária máxima controlada (para fins de normalização do sinal 

eletromiográfico), posicionando entre as arcadas dentárias um bastonete de algodão na posição de 

último pré-molar e primeiro molar, essa manobra também foi mantida por cinco segundos e repetida 

por três vezes contando com intervalos de dez segundos entre as contrações. Feito isto, ofertou-se 

um pão francês com 25g e o voluntário executou a mastigação de modo habitual. Os participantes 

foram filmados durante todas as etapas do exame e após a análise das gravações, a mastigação 

habitual foi caracterizada segundo o número de ciclosmastigatórios, a preferência por lado de masti-

gação e a velocidade mastigatória.A pesquisa não evidenciou riscos aos participantes, pois se tratou 

da realização de procedimentos simples e não invasivos. A população estudada recebeu os resultados 

gerais das avaliações, além de orientações para manutenção da saúde do Sistema 

Estomatognático.Resultados: Para análise dos dados foram obtidas as medidas estatísticas: média, 

mediana e desvio padrão, as frequências absolutas e percentuais; o coeficiente de correlação de 

Pearson e o teste t-Student pareado. O programa utilizado para a digitação dos dados e obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 15.  Ao analisar o 

lado de preferência da mastigação foi verificado que 62,86% dos voluntários apresentavam o lado 
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direito como preferido enquanto 37,14% apresentavam o lado esquerdo como o de preferência.A 

média, mediana e desvio padrão dos valores percentuais da força de mordida encontrados na incisão 

e mordidas laterais direita e esquerda encontram-se descritos na Tabela 1.  

Tabela 1 – Expressão dos valores percentuais de média, mediana e desvio padrão encontrados 

durante a incisão e mordida entre os molares de ambos os lados da arcada dentária 

 Estatísticas  

Variável Média  Mediana  DP (1) 

    

Força da mordida na incisão 30,96 24,03 20,68 

Força da mordida no lado direito 47,03 43,9 28,71 

Força da mordida no lado esquerdo 45,21 48,71 27,15 

Valor de p P(2) = 0,746   

    

 (1): DP - desvio padrão; (2): Através do teste F (ANOVA) para medidas repetidas.  

 

O lado de maior força de mordida correspondeu: ao lado de predomínio mastigatório em 

68,57% dos casos analisados; ao lado de menor atividade eletromiográfica verificado durante a 

mastigação habitual quando se analisou o músculo temporal em 51,43% dos casos; ao lado de maior 

atividade eletromiográfica verificado durante a mastigação habitual quando se analisou o músculo 

masseter em 71,43% dos casos. Durante a mastigação habitual a média da atividade elétrica dos 

masseteres direito e esquerdo, respectivamente, foi de 40,55% e 31,12% revelando diferença 

significativa entre os lados (p = 0,0026); enquanto a média de atividade elétrica dos temporais direito 

e esquerdo, respectivamente, foi de 30,28% e 32,35% (p = 0,4307) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Relação entre atividade eletromiográfica dos músculos masseteres e temporais e 

mastigação habitual  

 

 (*): 

Diferença significativa entre os lados; (1): DP significa desvio padrão; (2): Através do teste t-Student pareado. 

 O lado de maior atividade eletromiográfica durante a mastigação habitual correspondeu ao 

lado de predomínio mastigatório quando se analisou o músculo masseter em 80% dos casos; o lado 

de menor atividade eletromiográfica durante a mastigação habitual correspondeu ao lado de 

predomínio mastigatório quando se analisou o músculo temporal em 54,29% dos casos. 

 Durante a mastigação habitual foi verificado o número de ciclos mastigatórios executados num 

intervalo de dez segundos e a média foi de 12,74 ciclos. A partir dessa verificação a velocidade 

mastigatória foi estimada em ciclos/segundos (c/s), atingindo uma média de 1,27c/s (Tabela 3). 

Tabela 3 – Relação entre número de ciclos mastigatórios e velocidade de mastigação (ciclos por 

segundo)  

 

Conclusões: Indivíduos sem queixas orofaciais apresentam mastigação bilateral alternada com 

predomínio mastigatório para o lado direito ou esquerdo.O potencial mioelétrico revelou assimetria 

funcional entre os pares musculares masseteres (direito e esquerdo) e temporais (direito e esquerdo) 

durante a função de mastigação habitual.O lado de preferência mastigatória corresponde ao lado 
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maior força de mordida e ao lado de maior potencial mioelétrico entre os músculos masseteres; 

comportamento inverso ao encontrado entre os músculos temporais, os quais apresentam menores 

potenciais mioelétricos no lado de preferência mastigatória e de maior força de mordida. A 

velocidade da mastigação mostrou-se equilibrada, com valores estatisticamente iguais entre os 

voluntários analisados. 
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MEDIDAS DE NASALÂNCIA PARA FRASES PRODUZIDAS POR FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Flora Taube Manicardi, Vanessa Moraes Cardoso, Thais Alves Guerra, Jeniffer de Cássia Rillo Dutka, 

Viviane Cristina de Castro Marino. 

Artigo original  

Comitê de Ética: no. 0657/2013 

 

Introdução: Populações clínicas de risco para a disfunção velofaríngea e/ou para a permeabilidade de 

vias aéreas superiores podem apresentar alterações no equilíbrio oro-nasal da fala, identificadas per-

ceptivamente pelo fonoaudiólogo como hipernasalidade ou hiponasalidade. Embora a avaliação 

perceptivo-auditiva do equilíbrio oro-nasal seja considerada “padrão ouro” para a identificação das 

alterações de nasalidade de fala recomenda-se que esta seja corroborada por avaliações objetivas1, a 

fim de se obter um diagnóstico preciso e um tratamento apropriado.Uma medida instrumental comu-

mente utilizada para suplementar a avaliação do equilíbrio oronasal é a nasalância (razão numérica da 

energia acústica nasal sobre a soma energia acústica nasal mais a energia acústica oral, multiplicada 

por 100). Esta medida é obtida pelo equipamento Nasômetro que captura a energia acústica oral e 

nasal da fala, simultaneamente, utilizando dois microfones, separados por uma placa de metal. Os 

sinais acústicos captados pelos microfones são filtrados e digitalizados por módulos eletrônicos e, 

após, processados e analisados por um software específico2.  Valores de nasalância sofrem efeito 

da língua falada e, portanto, recomenda-se que medidas normativas sejam obtidas para falantes de 

uma determinada língua1,2. Essas medidas são comparadas com aquelas obtidas para populações 

clínicas falantes da mesma língua e, de forma geral, valores de nasalância mais altos que os 

normativos correlacionam com impressões auditivas de hipernasalidade enquanto valores mais 

baixos que os normativos correlacionam com hiponasalidade1.  Estudo prévio3 apresentou valores de 

nasalância estabelecidos para novos textos orais, oronasal e nasal para falantes do Português 

Brasileiro (PB) e comparou os achados com os valores de nasalância obtidos para o conjunto de 12 

frases orais de alta pressão, de 3 frases orais de baixa pressão e de 3 frases nasais que constituem o 

protocolo de gravação da força tarefa denominada BrasilCleft5. Os resultados mostraram que os 

estímulos de fala devem ser considerados ao interpretar resultados da avaliação nasométrica. Embora 

valores de nasalância para o conjunto de frases de alta pressão (11.44%; DP=3,92); de baixa 

pressão(12.05%; DP=4,75) e nasais (65.17%; DP= 5,44) do protocolo de gravação da força tarefa 

BrasilCleft tenham sido obtidos em estudo prévio3, valores de referência para cada uma das frases 

que constitui tal protocolo ainda não foram disponibilizados. Além disso, o efeito da idade e do 

gênero nos valores de nasalância das frases pertencentes ao protocolo de gravação BrasilCleft não foi 
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investigado. Objetivos: Apresentar valores de nasalância para frases plosivas, fricativas, líquidas e 

nasais obtidos para falantes do Português Brasileiro. Verificar, também, o efeito da idade e do gênero 

sobre os valores de nasalância obtidos essas frases. Métodos: 

Participantes: Participaram deste estudo quantitativo e prospectivo 245 falantes do PB oriundos da 

região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, com fala e audição normal. Os participantes foram 

divididos em quatro grupos de acordo com a faixa etária: G1, 57 crianças (27M, 30F) com idade média 

de 7a8m (DP=1a1m); G2, 61 adolescentes (30M, 31F) com idade média de 15a (DP=2a6m); G3, 65 

adultos jovens (34M, 31F) com média de 22a2m (DP=1a4m) e G4, 62 adultos (30M, 32F) com média 

de idade 29a8m (DP=3a2m).  

Equipamento: O equipamento Nasômetro II 6400 (KayPentax, NJ, EUA) foi utilizado para obter valores 

de nasalância. O Nasômetro™ foi calibrado, antes da coleta de dados de cada dia. Os participantes 

usavam o capacete do nasômetro com o separador de som posicionado entre o nariz e o lábio 

superior, conforme as instruções do fabricante. O valor de nasalância de cada estímulo de fala 

produzido por cada participante foi calculado utilizando o software do nasômetro.  Todas as medidas 

foram obtidas em uma sala com revestimento acústico.  

Estímulos de fala: Foram utilizadas as 18 frases que constituem o protocolo de gravação da força 

tarefa denominada BrasilCleft, sendo 6 plosivas, 6 fricativas, 3 líquidas e 3 nasais. Cada participante 

foi instruído a ler ou repetir as frases após o examinador e as medidas de nasalância de cada uma das 

frases foi obtida.  

Tratamento dos dados: Foi realizado um tratamento estatístico descritivo e inferencial dos dados a 

partir da General Linear Models (GLM). Os fatores considerados na análise inferencial foram idade, 

gênero e frase. Para este estudo, não foi explorado o efeito principal para frase e suas interações. O 

efeito principal para as variáveis idade e gênero foi explorado. Uma análise Post-Hoc foi conduzida 

para verificar qual ou quais idades se diferenciaram entre si, além da interação de idade e gênero. 

Estabeleceu-se significância em 0,05.  

Resultados: Os valores médios (e desvio padrão) de nasalância para cada uma das 18 frases 

produzidas pelos 245 participantes, de acordo com o grupo de idade são apresentados na Tabela 1.  

Na análise inferencial verificou-se significância estatística para o fator gênero (p<0,001), idade 

(p<0,001) e interação idade e gênero (p,0,001). Para a variável gênero, o valor médio de nasalância do 

sexo feminino (levando em conta todas as idades e todas as frases) foi de 21,48 sendo este 

significantemente mais alto do que o valor de 19,52 encontrado para o sexo masculino. Para a 

variável idade, o valor médio de nasalância encontrado para crianças (levando em conta os dois 

gêneros e todas as frases) foi de 19,41, significantemente menor do que de adolescentes (20,47), 
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adultos jovens (20,71) e adultos (21,36). O valor médio de nasalância encontrado para adolescentes 

também foram significantemente menores do que de adultos. Houve interação entre idade e gênero 

(p<0,001).  

Tabela 1. Valores de nasalância (desvio padrão) das frases plosivas, fricativas, líquidas e nasais 

produzidas pelos 245 participantes, de acordo com o grupo de idade (Grupo 1: 5-9 anos; Grupo 2: 10-

19 anos; Grupo 3: 20-24 anos e Grupo 4: 25-35 anos). 

 

Discussão: Medidas de nasalância para cada frase do protocolo de gravação Brasilcleft foram 

apresentadas e a inspeção dos achados descritivos mostra valores de nasalância mais baixos para as 

frases orais (plosivas, fricativas ou líquidas) em relação às frases nasais, em decorrência do 

componente nasal destas frases. Achados similares foram reportados em outros estudos, ao 

analisarem valores de nasalância de textos orais e nasais3,4. O efeito do gênero nos valores de 

nasalância concorda com estudo prévio3;no entanto, a diferença encontrada é sutil e, portanto, sua 

relevância clínica questionada. Os achados deste estudo apontam para efeito da idade sobre os 

valores de nasalância, sugerindo que crescimento pode afetar o equilíbrio oronasal, concordando com 

estudos prévios3,4. Participantes do gênero feminino com mais idade apresentaram valores de nasa-

lância mais altos do que o gênero masculino, concordando com achados prévios3. Conclusão: Valores 

Frases Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 Média (±DP) Média (±DP) 
 

Média (±DP) 
 

Média (±DP) 
 

Papai olha a pipa 8,8 (3,8) 10,4 (4,5) 10,8 (5,1) 12,0 (6,4) 

O tatu é teu 7,6 (3,2) 7,9 (3,1) 8,8 (4,0) 9,0 (4,0) 

O cuco caiu aqui 10,3 (4,1) 10,6 (4,2) 10,7 (4,0) 11,8 (5,2) 

A Bibi babou 13,7 (6,4) 14,7 (5,4) 16,0 (7,2) 16,3 (6,7) 

O dedo da Duda 
doeu 

11,3 (6,4) 
 

11,1 (5,1) 
 

10,9 (5,0) 
 

11,8 (5,8) 
 

O Gugu é legal 9,8 (5,2) 11,6 (4,6) 12,2 (5,3) 12,8 (6,6) 

A Fifi é fofa 10,3 (4,4) 12,4 (3,9) 12,4 (4,4) 13,7 (6,0) 

O saci saiu 10,2 (4,3) 11,3 (4,0) 12,9 (5,8) 14,1 (6,8) 

Xuxa achou o chá 9,0 (4,3) 11,5 (4,8) 11,2 (4,7) 13,2 (6,8) 

O vovô viu a vela 8,1 (2,9) 11,1 (9,5) 8,9 (3,6) 10,3 (4,9) 

A rosa é azul 10,4 (5,0) 12,7 (5,6) 12,3 (4,9) 13,6 (6,6) 

A Júlia é joia 10,3 (4,5) 11,7 (4,2) 11,7 (5,5) 12,5 (5,6) 

Lili olhou a lua 12,3 (4,5) 14,3 (4,9) 15,7 (6,4) 14,9 (5,6) 

Lulu olhou a arara 9,9 (5,6) 11,9 (5,6) 11,5 (5,5) 12,8 (7,3) 

Rui é o rei 8,5 (4,1) 10,1 (4,8) 10,4 (4,9) 11,1 (4,7) 

O nenê mamou 
na mamãe 

67,3 (6,8) 
 

65,0 (5,8) 
 

65,3 (5,4) 
 

65,2 (6,9) 
 

A meia é minha 57,1 (6,7) 57,8 (6,1) 58,1 (6,2) 57,1 (6,5) 

Aninha é minha 
mãe 

73,6 (6,1) 71,7 (5,2) 
 

72,2 (5,0) 
 

71,3 (6,3) 
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de nasalância obtidos para cada frase do protocolo de gravação da força tarefa BrasilCleft poderão 

servir como norteadores para clínicos pertencentes aos vários centros craniofaciais, ao realizarem 

avaliação nasométrica de pacientes com distúrbios de ressonância, uma vez que permitem compa-

rações, frase a frase, dos valores obtidos para populações com e sem alterações no equilíbrio oro-

nasal. Para fins clínicos, deve-se considerar a idade e o gênero da população ao interpretar valores de 

nasalância obtidos para frases produzidas por falantes do PB.  

Descritores: fala, medida da produção da fala, distúrbio da fala, criança, adulto. 

Referências: 1. Mayo CM, Mayo R. Normative nasalance values across languages. ECHO. 2011;6(1):22-

32.2.Kummer AW. Cleft Palate and Craniofacial Anomalies: Effects on Speech and Resonance. 3rd ed. 

Clifton Park (NY).Cengage Learning, 2014. 3. Marino VCC, Dutka JCR, de Boer G, Cardoso VM, Ramos 

RG, Bressmann T. Normative nasalance scores for Brazilian Porutguese using new speech stimuli. Folia 

Phoniatrica Logo.67:238–244, 2016.4. Trindade IEK, Genaro KF, Dalston RM. Nasalance scores of 

normal Brazilian Portuguese speakers. Braz J Dysmorphol Speech HearDisord.1997;1:23-34.5. Dutka, 

JCR. Brasil Cleft: uma força-tarefa nacional para o gerenciamento dos resultados da correção da 

fissura labiopalatina Revista Comunicar, n. 61, maio/jul. 2014. 
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O EFEITO DA REPOSIÇÃO DOPAMINERGICA NA DEGLUTIÇÃO DE SUJEITOS COM DOENÇA DE 

PARKINSON  

Larissa Rodrigues Baracho,Tiago Mendonça Attoni, Ana Teresa Brandão de Oliveira e Britto, Hugo 

Almeida Chaves de Rezende, Marcelo Augusto da Silva Vieira, Rui Rothe-Neves, Victor Gandra 

Quintas, Francisco Cardoso 

Aprovação pelo Comitê de Ética CAAE – 31632214.8.0000.5149 

 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) constitui uma das patologias neurológicas mais frequentes na 

população mundial com prevalência de 100 a 150 casos a cada 100.000 habitantes, o maior número 

de casos é composto pela população idosa e o início propende a ocorrer por volta dos 60 anos de 

idade1,2. A doença neurodegenerativa apresenta características clínicas clássicas, entre as quais desta-

cam-se bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural3.Embora as causas da DP sejam 

indeterminadas, sabe-se que existe uma redução do nível do neurotransmissor dopamina, na porção 

compacta da substância negra do mesencéfalo. Por esse motivo, entre as modalidades de tratamento 

da doença, encontram-se a terapêutica farmacológica com reposição dopaminérgica, combinações a 

agonistas dopaminérgicos e uso de anticolinérgicos, alémde abordagens cirúrgicas, ambas determi-

nadas de acordo com o caso e sinais específicos4,5,6.A disfagia é um distúrbio da deglutição e tem sido 

relatada entre os principaissintomas orobucais encontrados na progressão da DP. Segundo estudo, 

essa dificuldade alimentar pode estar presente em aproximadamente 18% dos indivíduos que têm 

adoença sem, necessariamente, estar relacionada a severidade da mesma7,8.Tradicionalmente, utiliza-

se o Tempo de Trânsito Oral (TTO) como aspecto de avaliação para identificação de anormalidades no 

processo de deglutição9. Este tem sido também o parâmetro com resultados mais significativos nas 

avaliações de eficácia medicamentosa na deglutição em indivíduos com DP 10.A literatura não é 

objetiva a respeito do efeito da reposição dopaminérgica na deglutição e alguns autores têm 

conclusões controversas2, 11. Existem estudos que demonstram não haver benefícios significativos 

para a deglutiçãoapós o uso dos medicamentos10, 12, a despeito de outros que sugerem haver melhora 

em determinadas fases 13.A partir do questionamento da relação entre reposição dopaminérgica e o 

efeito cinético na deglutição, propõe-se neste estudo caracterizar e comparar a amostra do tempo de 

trânsito da deglutição em indivíduos com DP, antes e depois da administração da medicação, em 

diferentes consistências alimentares. Métodos: Participaram deste estudo 24 paci-entes, 9 mulheres 

e 15 homens, com diagnóstico de DP e média de idade de 58anos. As avaliações foram realizadas no 

Ambulatório de Movimentos Anormais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

avaliação funcional da deglutição ocorreu em três períodos: Primeiro era solicitado a paciente que 
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engolisse a saliva; Em seguida era solicitado que o paciente tomasse 100 ml de água; Por fim, era 

solicitado que comesse um biscoito de aproximadamente 5cm de diâmetro. O pedido era que o 

paciente realizasse as tarefas da maneira mais rápida possível. Neste estudo considerou-se o TTO o 

período desde a captação do alimento à última deglutição efetuada.O tempo foi fiscalizado e 

registrado por um fonoaudiólogo enquanto ocorriam a prova e a gravação. Em um segundo 

momento, realizou-se a análise das gravações para a anotação dos valores e cálculo da média entre os 

dois dados. O período OFF foi precedido de 12 horas sem o uso do medicamento para DP e o período 

ON foi considerado 50 minutos após a administração medicamentosa. A unidade de tempo utilizada 

foi em segundos. As gravações foram feitas com um Tablet da marca Samsung Galaxy, 10,0”. Na 

análise estatística foram verificadas a média, mediana, valor máximo e mínimo e, o desvio padrão 

para caracterizar a amostra – Utilizou-se o teste de normalidade de Anderson-Darling para determinar 

a distribuição da amostra. Também foi aplicado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para analisar as 

diferenças entre os períodos ON e OFF. O nível de significância (p) adotado foi de 5%. Para a análise 

estatística utilizamos o software EPI-INFO® versão 3.3.2. e SPSS® for Windows versão 13.0.  

Resultados: Na Tabela 1 é possível ver as medicações utilizadas pelos sujeitos da pesquisa.  

Tabela 1. Lista de medicamentos ministrados para a reposição dopaminérgica. 

 

Os resultados encontrados na análise dos valores do TTO estão expressos na Tabela 2. Nota-se 

claramente que há uma redução na média de tempo (segundos) na consistência sólida, no período 

ON, quando comparado ao período OFF. Importante ressaltar que se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas na comparação destes dois períodos, somente na consistência sólida.  

  
Amantadina Pramipexol 

Benserazida Prolopa 

Biperideno Prolopa BD 

Entacapone Prolopa HBS 

Levodopa Prolopa V 

Levodopa/benserazida Selegilina 

Levodopa/carbidopa  
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Discussão: O TTO aumentado na doença de Parkinson está relacionado às alterações encontradas na 

enfermidade, como a bradicinesia e rigidez, comprometendo o desempenho e mobilidade de grupos 

musculares. No entanto, a terapêutica farmacológica de reposição dopaminérgica mostra efeitos 

benéficos para os sinais clínicos da doença 2, 11, 14.Neste sentido, a melhora motora provocada pelos 

fármacos pode ser associada a redução do TTO encontrada entre os períodos OFF e ONde sólidos do 

presente estudo. Este resultado também se apresenta em consonância a estudos que indicam 

diminuição do tempo encontrada em pacientes em uso de medicação 10, 15. Contudo, de forma 

contrária, em um estudo que avaliou 15 sujeitos com Parkinson, em tarefa de deglutição, foram 

encontrados aumento do TTO na ingestão de sólidos, além de diminuição do tempo de fase 

preparatória para semi-líquido e líquido fino13.Acreditamos que a justificativa para este fato esteja 

nas diferenças metodológicas. Em nosso estudo foi valorizado o aspecto da avaliação clínica.  Importa 

considerar o benefício fisiológico do fármaco para o tempo de trânsito na ingestão de sólidos, uma 

vez que o tempo prolongado se relaciona a disfagia e pneumonia aspirativa em indivíduos com DP, 

fatores significativos para a morbimortalidade da doença14.Grande parte dos estudos de comparação 

entre a deglutição nos períodos ON e OFF relacionam-se a Levodopae/ ou a avaliações de 

videofluolaringoscopia11- 14. Neste estudoa amostra não se limita a um fármaco e é registrada em 

avaliação funcional da deglutição, permitindo considerações sobre os efeitos de diferentes 

medicamentos encontrados na prática clínica.Conclusões: Os achados aqui discutidos sugerem que 

areposição de dopamina por diferentes medicamentos, como tratamento paraa doença de Parkinson, 

não melhora significativamente o tempo de trânsito oral em todas as consistências. Contudo, as 

avaliações no período ON demonstraram redução do tempo de trânsito em relação ao período OFF, 

demostrando haver melhora no controle motor e cinética da deglutição.  

Descritores: Tempo, Deglutição, doença de Parkinson, Disfagia e Uso de medicamentos. 
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O IMPACTO DA ALTERAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL NA AMAMENTAÇÃO 

Silvia Márcia Andrade Campanha, Roberta Lopes de Castro Martinelli, Durval Batista Palhares. 

 

Introdução: É amplamente discutida na literatura as vantagens do aleitamento materno, sendo 

referidos, a proteção contra infecções, o aumento do desempenho intelectual e cognitivo e prováveis 

reduções de sobrepeso e diabetes1-7. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são funda-

mentais para efetivar as vantagens mencionadas, a duração do aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses de vida4. As causas do desmame precoce são multifatoriais8-9, por isso estratégias de 

aconselhamento individual ou em grupo, tanto para gestantes quanto para puérperas, são realizadas 

nos hospitais durante a internação e após a alta hospitalar, para auxiliar nas intercorrências da 

amamentação, bem como para evitar o desmame precoce10-11. No Brasil, apesar da melhora nos índi-

ces de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida12-13, a porcentagem alcançada 

está aquém do que é recomendado pela OMS14. Muitos fatores interferem na amamentação8-10 

sendo a anquiloglossia citada como um deles15-16, por limitar os movimentos da língua durante a 

amamentação. A importância dos movimentos da língua para a extração do leite durante a amamen-

tação tem sido evidenciada, nos últimos anos, em estudos realizados por meio da ultrassonografia17-

20.Objetivo: Verificar o impacto da alteração do frênulo lingual na amamentação. Métodos: Este foi 

um estudo transversal, realizado em 130 recém-nascidos do Setor de Alojamento Conjunto de um 

Hospital Universitário. Foram incluídos no estudo recém-nascidos com um a cinco dias de vida, tendo 

valor de APGAR maior ou igual a oito ao nascimento e estando em aleitamento materno exclusivo. Os 

critérios de exclusão foram: recém-nascidos da população indígena e quilombola e de puérperas com 

soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana, prematuridade, complicações perinatais, 

presença de anomalias craniofaciais, doenças neurológicas, síndromes genéticas visíveis no momento 

da avaliação. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por três fonoaudiólogas da equipe, 

devidamente treinadas e calibradas. Para essa fase, foi realizado um treinamento com 14 recém-

nascidos. No final do treinamento, as pesquisadoras adquiriram um grau de concordância acima de 

90% nas avaliações. Os protocolos aplicados foram: avaliação anatomofuncional do Protocolo de 

avaliação do frênulo da língua em bebês16, o Protocolo de Observação da Mamada da UNICEF21, 

bem como foi realizada uma coleta das queixas maternasreferentes a dificuldade ou não para 

amamentar. Na avaliação anatomofuncional do Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, 

validado em 201516, foi avaliado a postura de lábios em repouso com recém-nascido dormindo, 

podendo estar fechados, abertos ou entreabertos. Em seguida, com o recém-nascido em alerta, foi 

observado o posicionamento da língua durante o choro (na linha média, elevada, na linha média com 

elevação das laterais ou ponta de língua baixa com elevação das laterais); a forma da ponta da língua 
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quando elevada durante o choro ou manobra de elevação (arredondada, com ligeira fenda no ápice 

ou formato de coração). Também foi verificado se era possível visualizar ou não o frênulo da língua, 

ou ainda, se foi necessária manobra específica para visualizá-lo. Quanto ao frênulo da língua, foi 

observada a sua espessura (delgado ou espesso), sua fixação na língua (no terço médio, entre o terço 

médio e o ápice ou no ápice), e no assoalho da boca (visível a partir das carúnculas sublinguais ou da 

crista alveolar). Quando a soma dos itens avaliados foi igual ou menor que 4, considerou-se normal; 

entre 5 e 6, duvidoso; 7 ou mais foi considerado alterado, com o frênulo lingual limitando os 

movimentos da língua. O Protocolo de Observação da Mamada21 foi aplicado durante a 

amamentação, avaliando 6 categorias: estado geral da mãe (saudável ou doente/ deprimida, se 

estava relaxada e confortável ou tensa e desconfortável, sinais de vínculo entre mãe e seu bebê ou 

sem troca de olhar entre mãe e bebê), estado geral do bebê (saudável ou sonolento/doente, calmo e 

relaxado ou inquieto/chorando, tenta alcançar ou procurar a mama quando está com fome ou não 

tenta alcançar ou não procurar a mama), mamas (saudáveis ou vermelhas/inchadas/doloridas, se há 

presença ou não de dor ou desconforto e se a mama era bem apoiada com os dedos longe do mamilo 

ou sobre a aréola), posição do bebê (cabeça e corpo alinhados ou pescoço e cabeça virados para a 

mama, se está ou não próximo do corpo da mãe, se todo corpo recebe apoio ou é apoiado apenas 

pela cabeça e pelo pescoço e se o bebê aproxima da mama com nariz apontado para o mamilo ou 

com lábio inferior/queixo apontado para o mamilo), pega da mama pelo bebê (mais aréola visível 

acima do lábio superior do bebê ou abaixo do lábio inferior do bebê, se a boca está ou não bem 

aberta, se o lábio inferior voltado para fora ou para frente ou para dentro e se o queixo toca ou não a 

mama) e a sucção (lenta e profunda com pausas ou rápida e superficial, se as bochechas estavam 

cheias ou vazias durante a sucção, se o bebê solta a mama quando termina ou a mãe tira o bebê da 

mama e se a mãe observava ou não sinais do reflexo de ocitocina). As categorias deste protocolo 

sinalizam comportamentos favoráveis e desfavoráveis, indicativos de normalidades ou dificuldades no 

início do aleitamento materno, um item marcado em uma categoria já é considerado um sinal de 

alerta que pode comprometer a amamentação. Os dadosobtidos foram tabulados e submetidos à 

análise estatística, sendo aplicado o teste Qui-quadrado e teste exato de Fischer, adotando nível de 

significância de 5%. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob no1.514.715, sendo que 

todos os responsáveis foram informados sobre os procedimentos e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Dos 130 recém-nascidos avaliados, 105 (81%) 

apresentaram frênulos normais e 25 (19%) alterados. Quanto ao Protocolo de Observação da Mama-

da, na categoria estado geral da mãe, 111 (85,4%) apresentaram sinais de que a amamentação está 

indo bem e 19 (14,6%) sinais de possível dificuldade para amamentar; na categoria estado geral do 

bebê, 106 (81,5%) apresentavam sinais de que a amamentação está indo bem e 24 (18,5%) sinais de 

possível dificuldade para amamentar; na categoria mama, 56(43,1%) apresentaram sinais de que a 

amamentação está indo bem e 74 (56,9%) sinais de possível dificuldade para amamentar; na 
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categoria posição do bebê, 85 (65,4%) apresentaram sinais de que a amamentação está indo bem e 

45 (34,6%) sinais de possível dificuldade para amamentar; na categoria pega da mama, 44 (33,8%) 

apresentaram sinais de que a amamentação está indo bem e 86 (66,2%) sinais de possível dificuldade 

para amamentar; e finalmente, na categoria sucção, 44 (33,8%) recém-nascidos apresentaram sinais 

de que a amamentação está indo bem e 86 (66,2%) sinais de possível dificuldade para amamentar. Em 

relação a resposta das mães, 94 (72,3%) não tinham queixa de dificuldade para amamentar e 36 

(27,7%) referiram queixa. Quando compara-dos os dados, a análise estatística demonstrou somente 

associação entre alteração do frênulo lingual com a categoria de sucção do Protocolo de Observação 

da Mamada, indicando que na presença de alteração de frênulo lingual, a sucção foi mais 

rápida/superficial, com bochechas vazias durante a sucção, bem como, com a mãe tirando o bebê da 

mama, não sendo percebidos sinais de reflexo da ocitocina pela mãe (p<0,001*). Encontrou-se 

também associação entre queixa de dificuldade para amamentar e alteração de frênulo lingual, onde 

as mães dos recém-nascidos com alteração do frênulo lingual apresentaram mais queixas de 

dificuldade para amamentar do que as mães dos recém-nascidos que não apresentavam alteração de 

frênulo lingual (p=0,016*). Discussão: Este estudo foi conduzido com o objetivo de verificar a 

associação entre alteração do frênulo lingual e amamentação. Ao serem comparados os dados, a 

análise estatística mostrou que a alteração do frênulo lingual em recém-nascidos está associada com 

dificuldade de sucção. Esses achados corroboram com a literatura que refere que a alteração do 

frênulo lingual pode contribuir para a interrupção precoce do aleita-mento materno, pois a 

dificuldade na sucção pode provocar, na mãe, desconforto, dor e ferimento nos mamilos, e nos 

bebês, menor ingestão de leite em ml por 24 horas, havendo necessidade de serem amamentados 

com maior frequência22-23. Houve tambémcorrelação significativa entre as queixas referidas pela mãe 

e a alteração do frênulo lingual (p<0,05*), confirmando os resultados obtidos em vários estudos15,24-

26. Um desses estudos refere que as mães que amamentaram bebês com alteração de frênulo lingual, 

além da dor sentida ao amamentar, relataram angústia e tensão ocasionadas pela falta de 

esclarecimento e aconselhamento dos profissionais de saúde sobre as consequências desta alteração 

na amamentação26. As limitações da presente pesquisa devem ser consideradas, tendo em vista o 

número reduzido de recém-nascidos com alteração de frênulo, o que permite considerar os 

resultados encontrados apenas para a população em questão. Mais estudos são necessários 

associando dificuldades na coordenação da sucção, deglutição e respiração, com alterações 

anatomofuncionais em recém-nascidos clinicamente estáveis, uma vez que a porcentagem de 

duração do aleitamento materno exclusivo no Brasil está aquém da recomendada pela OMS. 

Conclusão: Nos primeiros dias de vida, a alteração do frênulo lingual está associada com queixa da 

mãe ao amamentar e com a dificuldade de sucção do recém-nascido, podendo ser um fator de risco 

para o sucesso da amamentação. 
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PREFERÊNCIA MASTIGATÓRIA E SUAS RELAÇÕES COM O POTENCIAL ELÉTRICO MUSCULAR 

POSTURAL 

Klyvia Juliana Rocha de Moraes, Leonardo Fagundes Bisso, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Celina 

Cordeiro de Carvalho, Hilton Justino da Silva. 

Introdução: A mastigação bilateral alternada, é tida como ideal por ser responsável pela distribuição 

uniforme de forças nos tecidos moles e ossos; proporcionando estabilidade e harmonia devido à 

distribuição do alimento de forma homogênea entre os lados direito e esquerdo1-5.Para tanto, a 

presença de um lado de preferência mastigatório aumenta a possibilidade de desajustes musculares, 

pois já é mencionado na literatura que diferentes atividades dos músculos mastigatórios alteram o 

sinal eletromiográfico dos músculos cervicais e posturais6,7. Tendo na investigação do potencial 

mioelétrico, no indivíduo com um lado de preferência mastigatório, os padrões de resposta muscular 

em repouso e em atividades8,9. Objetivo: Verificar se a existência de um lado de preferência 

mastigatório, exerce relação com o potencial elétrico muscular postural, representados pelos múscu-

los esternocleidomastóideo, fibras superiores do músculo trapézio, glúteo médio e tibial anterior, 

bilateralmente. Métodos: Os voluntários selecionados foram de ambos os sexos, com idade entre 25 

e 45 anos, normoclusão, que não apresentavam sintomas e/ou restrições temporomandi-bulares, e 

que não estavam em tratamento fisioterapêutico e/ou fonoaudiológico.Foram excluídos, os 

voluntários que faziam uso de próteses dentárias; sujeitos que apresentaram perdas dentárias; que 

apresentaram lesões ulcerativas de cavidade oral; que tenham se submetido a cirurgias em cavidade 

oral, ou de cabeça e pescoço; pessoas com perda de sensibilidade oral; que se apresentaram 

comescoliose estruturada; com sintomas álgicos em região de joelhos. Houve o cuidado de se manter 

um ambiente silencioso e tranquilo, com luminosidade adequada e livre de excesso de estímulos que 

pudessem alterar o processo de avaliação. Cinquenta e cinco sujeitos (41 mulheres e 14 homens; 

idade média de 26 anos) foram avaliados pela odontologia, a fim de determinar o tipo de oclusão 

dental; pela fonoaudiologia, no que diz respeito ao lado de preferência mastigatório, e, pela 

fisioterapia, no que concerne à avaliação do potencial elétrico muscular postural. Os profissionais não 

mantinham comunicação sobre as avaliações, durante seu processo e interpretação, a fim de manter 

o estudo parcialmente cego. Após a interpretação dos avaliadores, acerca de suas investigações e 

estabelecido o tipo de oclusão do voluntário, pela odontologia, sendo estratificado como 

normooclusão, este voluntário passava a ser incluso na pesquisa, desde que também contemplasse 

todos os outros critérios de inclusão já mencionados.Os voluntários foram, ainda, submetidos à 

aplicação de um questionário para se obter o Índice Anamnésico de Fonseca et al.10, a fim de 

descartar a possibilidade de sintomas dolorosos em Articulações Temporomandibulares e/ou 

restrições nas mesmas. Para avaliar o lado de preferência mastigatório, o voluntário foi sentado 
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confortavelmente numa cadeira com encosto, oferecido um pão de 25g, e dado o comando para que 

ocorresse a mordida e mastigação do pedaço deste pão, durante 20 segundos de prova, sem que o 

mesmo observasse o sinal gráfico destes movimentos, na tela do computador, ou que tivesse o 

estímulo visual do espelho, durante o ato mastigatório, para assim descartar o efeito de biofeedback. 

Foi considerado lado de preferência mastigatório, o lado com o Ângulo Funcional Mastigatório de 

Planas (AFMP) menor, constituindo 30% a mais do número de ciclos mastigatórios para o lado da 

preferência mastigatória, em relação ao lado oposto11. Foi dada a orientação de se executar a 

mastigação da forma usual, não havendo interferência do avaliador, com relação às possíveis 

correções nesta ação. O protocolo de avaliação eletromiográfica dos músculos posturais, foram 

adaptados dos estudos de Moraes et al.12,13. Antes da colocação dos eletrodos de superfície, a pele foi 

limpa com algodão e álcool etílico a 70%, para reduzir a impedância12-14. Todos os eletrodos 

continham gel condutor. O eletrodo referência foi colocado sobre epicôndilo lateral do úmero direito, 

com a intenção de eliminar eventuais interferências ao sinal elétrico12,13. A distância inter-eletrodos 

foi convencionada em 1,5cm para o grupo muscular estudado12-14. Os eletrodos foram fixados no 

ponto médio do ventre de cada músculo esternocleidomastóideo, longitudinalmente em relação às 

suas fibras12,13,15, a quatro centímetros abaixo do processo mastóide, para evitar que as fibras do 

músculo platisma possam provocar interferências16. Para as fibras superiores do músculo trapézio, os 

eletrodos foram colocados a 1/2 da distância entre o acrômio e a espinha de C7, longitudinalmente à 

suas fibras, bilate-ralmente12-14. Para o músculo glúteo médio, os eletrodos foram colocados no ponto 

médio entre a crista ilíaca e o trocânter maior do fêmur, bilateralmente14. Para o músculo tibial 

anterior, a colocação dos eletrodos seguiu o ponto de maior volume muscular, longitudinalmente às 

suas fibras14. A orientação dos eletrodos ativos seguiu a disposição longitudinal das fibras musculares, 

a fim de facilitar a captação do potencial elétrico muscular12,13. A fim de reduzir as discrepâncias dos 

registros captados17, estando o voluntário na postura bípede, a normalização do sinal elétrico 

muscular foi realizada, mediante aMáxima Atividade Voluntária Resistida (MAVR)12, baseada nas 

provas de função muscular18 para cada músculo a ser estudado, a saber: A contração do músculo 

esternocleidomastóideo, fletindo a cervical, de forma manualmente resistida. A contração das fibras 

superiores do músculo trapézio, solicitando a elevação dos ombros de forma simultânea, mantida e 

resistida. Ainda com o voluntário de pé, e com apoio anteriormente, foi realizada a contração do 

músculo glúteo médio, abduzindo o membro inferior direito de forma mantida e resistida 

manualmente (o mesmo procedimento reproduzido para o lado contralateral). Para o músculo tibial 

anterior, o voluntário estando sentado, foi realiza a dorsiflexão resistida manualmente para o 

tornozelo direito (o mesmo procedimento reproduzido para o lado contralateral). A normalização foi 

realizada com 3 repetição de 5 segundos de contração para 10 segundos de relaxamento, obede-

cendo à relação de 1:212,13, sendo escolhida a melhor das 3 repetições. Após a normalização do sinal 

EMGs, seguiu-se a fase chamada Nihil, estando o voluntário em bipedestação, com os 8 canais 
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conectados ao eletromiógrafo, captando o sinal EMGs dos músculos posturais, durante 1 minuto12,13, 

estando o voluntário em posição estática. Empregaram-se os testes de qui quadrado de Pearson, de 

Mann-Whitney e o coeficiente de correlação para variáveis ordinais de Kendall-tau b, para comparar 

parâmetros segundo preferência mastigatória, admitindo-se o valor de p < 0,05 para rejeitar a 

hipótese nula de igualdade atribuível à preferência mastigatória. Resultados: Dos 55 voluntários 

avaliados, 30 (54,5%) apresentaram-se com preferência mastigatória à direita; 9 (16,4%) com 

preferência mastigatória à esquerda e 16 (29,1%) com mastigação bilateral alternada. 

Houve significância estatística para o potencial elétrico muscular do esternocleidomastóideo e tibial 

anterior, quando houve a preferência mastigatória à direita (p=0.030 para ambos) e à esquerda 

(p=0.0028 e p=0.0020, respectivamente) (Tabelas 1 e 2). Na mastigação bilateral alternada, houve 

simetria de ativação elétrica muscular postural (Tabela 3). Discussão: Com relação à assimetria de 

ativação mioelétrica encontrada, há a descrição de desequilíbrios musculoesqueléticos secundários à 

preferência mastigatória, refletindo em um lado com maior trabalho muscular, quando comparado ao 

lado contralateral; havendo a possibilidade de comprometimento funcional do sistema estomato-

gnático, gerando desequilíbrio de forças durante o ato mastigatório, além de desajustes musculo-

esqueléticos e de potencial elétrico muscular5. Desta forma, pode haver um processo compensatório 

e adaptativo ao sistema estomatognático19-22, sugerindo-se que as afecções isoladas ou restritas 

apenas a este sistema, não poderão ocorrer22.Existe também, uma tendência de desajuste que 

poderá ocorrer em estruturas extra-orais, pois a presença de conexões neurais entre ossistemas 

sensório-motores cervical e trigeminal23, comprovam as fortes ligações neuromusculo-esqueléticas e 

neurofisiológicas envolvidas na relação entre as regiões orofacial, cervical e de demais regiões 

corporais; reforçando a interdependência das cadeias musculares destas regiões22. Em contrapartida, 

a presença evidente de simetria de ativação elétrica muscular, na presença de mastigação bilateral 

alternada, deve-se possivelmente à maior incidência de harmonia e equilíbrio das estruturas orofa-

ciais e tendência desta harmonia de forma extra-oral.Estas informações podem ser justificadas devido 

à fisiologia da mastigação ser caracterizada por ciclos bilaterais alternados, sendo uma condição dita 

ideal para a concordância funcional dos componentes do sistema estomatognático, caracterizando 

um modelo de normalidade24, além de proporcionar sincronia, estabilidade, uniformidade e 

equilíbrio de contração muscular25. Conclusão: Houve presença de assimetria de ativação 

mioelétrica, em esternocleidomastóideo e tibial anterior, na preferência mastigatória direita ou 

esquerda. Na mastigação bilateral alternada, houve simetria de ativação mioelétrica. 

Tabelas:  
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Tabela 1: Médias e Desvio Padrão dos potenciais eletromiográficos, segundo a preferência 

mastigatória à direita, em termos percentuais. 

Variável Média e DP (%) Valor de p 

 Esternocleidomastóideo Direito 

Esternocleidomastóideo Esquerdo     

43,0 + 3,0 

34,0 + 3,0 

  

p*=0.030 

 Trapézio Direito 

Trapézio Esquerdo 

 48,0+ 3,0 

50,0+ 3,0 

  

p=0.50 

 Glúteo Médio Direito 

Glúteo Médio Esquerdo 

56,0+ 2,0 

58,0+ 3,0 

  

p=0.070 

 Tibial Anterior Direito 

Tibial Anterior Esquerdo 

 48,0+ 4,0 

36,0+ 4,0 

  

p*=0.030 

Legenda: DP (Desvio Padrão); p*: Significância estatística (Teste qui quadrado de Pearson). 

 

Tabela 2: Médias e Desvio Padrão dos potenciais eletromiográficos, segundo a preferência mastigatória 

à esquerda, em termos percentuais. 

Variável Média e DP (%) Valor de p 

 Esternocleidomastóideo Direito 

Esternocleidomastóideo Esquerdo     

 40,0 + 6,0 

30,0 + 5,0 

  

     p*=0.0028 

 Trapézio Direito 

Trapézio Esquerdo 

 48,0+ 9,0 

49,0+ 4,0 

  

    p=0.65 

 Glúteo Médio Direito 

Glúteo Médio Esquerdo 

 44,0+ 9,0 

45,0+ 7,0 

     p=0.70 

 Tibial Anterior Direito 

Tibial Anterior Esquerdo 

 27,0+ 5,0 

36,0+ 6,0 

     p*=0.0020 

Legenda: DP (Desvio Padrão); p*: Significância estatística (Teste qui quadrado de Pearson). 
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Tabela 3: Médias e Desvio Padrão dos potenciais eletromiográficos, segundo a mastigação bilateral 

alternada, em termos percentuais. 

Variável Média e DP (%) Valor de p 

Esternocleidomastóideo Direito 

Esternocleidomastóideo Esquerdo     

 38,0 + 4,0 

38,0 + 4,0 

      p=0.60 

 Trapézio Direito 

Trapézio Esquerdo 

 48,0+ 5,0 

48,0+ 3,0 

  

    p=0.54 

 Glúteo Médio Direito 

Glúteo Médio Esquerdo 

 59,0+ 5,0 

57,0+ 4,0 

  

    p=0.50 

 Tibial Anterior Direito 

Tibial Anterior Esquerdo 

 33,0+ 5,0 

36,0+ 5,0 

     p=0.067 

Legenda: DP (Desvio Padrão). 

   

Descritores: mastigação, sistema estomatognático e eletromiografia de superfície. 
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