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A atuação em Motricidade Orofacial com finalidade estética e Ginástica Facial: 
Delimitando Atuações 

Luanna Mayra Pereira de Souza*, Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa**, Soledade 
Conceição Torreão da Silva Santiago*** 

 
Instituição: Particular; Universidade Federal da Paraíba; TS Fono e Saúde*** 
Tipo: Revisão Sistemática 
  
Introdução: A atuação em Motricidade Orofacial (MO) com finalidade estética foi 
reconhecida em 2008. Nos anos 90, alguns clínicos, analisando os resultados obtidos 
em terapias relacionadas a MO, passaram a refletir sobre a eficácia desta terapia para 
a regulação da musculatura facial, constatando que, ao se adequar a musculatura, a 
aparência facial também se modificava. A ginástica facial começou a ser difundida nos 
anos 30 e consiste na prática de exercícios faciais com a finalidade de fortalecer a 
musculatura facial; exige força, flexibilidade e coordenação. O uso de termos como 
“malhar a face” têm sidos associados à fonoaudiologia. Objetivo: Neste panorama, 
temos o objetivo de esclarecer a diferença entre o trabalho do fonoaudiólogo e a 
ginástica facial. Método: Realizamos um estudo retrospectivo sobre a ginástica facial 
e a atuação da MO com finalidade estética. Resultados: o trabalho do fonoaudiólogo 
deve visar questões acerca das funções estomatognáticas, com os objetivos de 
 diminuir o uso abusivo da musculatura da expressão facial, minimizar a perda de 
tônus decorrente do envelhecimento e reequilibrar as funções estomatognáticas, 
através de técnicas específicas  trabalho individualizado. Na ginástica facial o objetivo 
é fortalecer a musculatura da face e do pescoço a fim de promover uma aparência 
mais jovem; não leva em consideração a adequação das funções orofaciais que 
influenciam diretamente na musculatura de cabeça e pescoço. Conclusão: a. A 
Fonoaudiologia com finalidade estética e a Ginástica Facial não são sinônimos; b. O 
termo “malhar a face” para se referir à atuação em MO com finalidade estética é 
inadequado, pois os exercícios faciais não são a base da reabilitação, além disso,  
temos métodos que não se utilizam de exercícios isométricos por postularem que 
estes podem gerar uma ruga extra no paciente; c. o trabalho da fonoaudiologia em 
estética deve ser individualizado priorizando as funções estomatognáticas e a 
eliminação de hábitos, levando a uma reorganização dos mesmos; d. As funções 
alteradas podem modificar a forma das estruturas e da musculatura. Assim, o trabalho 
com as funções do sistema estomatognático melhoram a forma e favorecem a estética 
da face.  
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A ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PODE PREVENIR O DESMAME PRECOCE EM 
BEBÊS DE RISCO? 

Raquel Colombo Tixiliski Karolkievicz; Cristiane Faccio Gomes 
 

Instituição: Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) 
Tipo: Original 

 
Introdução: A saúde coletiva no Brasil foi consolidada na Constituição de 1988, com a 
implantação do Sistema Único de Saúde - SUS. Com o objetivo de cumprir suas 
propostas idealizadas, foram criados programas como a Estratégia Saúde da Família e 
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A Fonoaudiologia se insere nesse programa 
com suas diversas áreas de conhecimento, e dentre elas destaca-se a saúde materno-
infantil, especialmente com a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; a 
partir dessa atuação se promove o desenvolvimento adequado das estruturas motoras 
orais, pelas quais o profissional fonoaudiólogo está habilitado a trabalhar, sendo todo o 
sistema oral e funções do sistema estomatognático (sucção, mastigação, deglutição, 
respiração e articulação), imprescindíveis para saúde geral. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi descrever o processo de amamentação de bebês de risco e verificar a 
eficácia da atuação fonoaudiológica na prevenção do desmame precoce. Métodos: 
Para realização foram utilizados questionários, protocolos de avaliação e materiais 
descartáveis. Participaram 15 díades mãe-bebê de risco. Os bebês de ambos os 
gêneros tinham idade entre zero e cinco meses.  A coleta de dados ocorreu em duas 
Unidades Básicas de Saúde localizadas em Maringá-PR, considerando os critérios de 
risco adotados pelo município. Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo 
de Estudo (G1), com realização de avaliação, intervenção e orientação; Grupo-
controle (G2), com realização de avaliação e observação. Resultados: Observou-se 
que existem dificuldades iniciais para amamentar essa população, que decorrem de 
algumas características de imaturidade do lactente e falta de prática no manejo da 
amamentação por parte das mães, porém uma das maiores causas do desmame 
precoce observadas nesse estudo foi a inserção do leite artificial na mamadeira como 
complemento alimentar, utilizado como recurso nas dificuldades da amamentação dos 
bebês de risco. Após a intervenção fonoaudiológica, no G1 houve somente um bebê 
(12,5%) que foi desmamado precocemente, já no G2, cinco bebês (71,4%). 
Conclusão: A atuação fonoaudiológica com a população do G1 mostrou-se favorável 
em 87,5% dos casos, o que se conclui que através do manejo e orientações 
adequadas é possível estabelecer e manter o aleitamento exclusivo nestes bebês, 
prevenindo o desmame precoce.  
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A CIRURGIA ORTOGNÁTICA INTERFERE NA FORÇA DE MORDIDA? 

Janaina Bueno da Silva*; Tais Helena Grechi*; Simone Cecilio Hallak Regalo**; Paulo 
Batista Vasconcelos**; Francisco Veríssiomo Mello-Filho*; Luciana Vitaliano Voi 

Trawitzki* 
 
Instituição: *Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo; 
**Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo; 
Tipo: Original 

 
Introdução: Pacientes com deformidades dentofaciais apresentam alterações 
musculares e funcionais orofaciais. Objetivo: O objetivo foi verificar as mudanças nas 
Forças de Mordida Isométrica Máxima (FMIM) em indivíduos com deformidades 
dentofaciais, um ano após a cirurgia ortognática. MÉTODOS: Participaram do estudo 
50 voluntários (17 homens e 33 mulheres, idade média de 24 anos), sem alterações 
na oclusão dentária, formando o grupo controle e, 54 indivíduos com deformidade 
dentofacial, idade média de 26 anos, que foram divididos em 3 grupos, conforme a 
cirurgia realizada: 24 realizaram a cirurgia somente em maxila, pela técnica Le Fort I, 
nomeado de grupo maxila (10 homens e 14 mulheres); 10 realizaram a cirurgia para 
avanço de mandíbula, pela técnica sagital, nomeado de grupo mandíbula-sagital (3 
homens e 10 mulheres) e 20 realizaram a cirurgia para avanço de mandíbula, pela 
técnica vertical, nomeado grupo mandíbula-vertical, (6 homens e 14 mulheres). Foram 
selecionados indivíduos com boa compreensão da linguagem oral, sem déficits 
cognitivos e neuromusculares, sendo que todos receberam os tratamentos ortodôntico 
e fonoaudiológico. As medidas de FMIM foram feitas por meio de um dinamômetro 
eletrônico (transdutor de força), posicionado na região dos dentes molares, nos dois 
lados da arcada dentária, alternadamente, e os indivíduos foram instruídos a mordê-lo 
o mais forte possível, sendo os valores registrados em Newton. A avaliação foi 
repetida em seis meses e um ano após a cirurgia. O modelo de efeitos mistos foi 
utilizado para analisar as mudanças nas FMIM, por meio do Programa estatístico 
PROC MIXED. Resultados: Nos grupos maxila e mandíbula-vertical, foi observado 
um aumento da força 1 ano após a cirurgia ultrapassando os valores do pré-operatório 
(P<0,05). No grupo mandíbula-sagital, não foi observado aumento da FMIM em 6 
meses e 1 ano após a cirurgia (P>0,05). Os 3 grupos estudados apresentaram valores 
menores de FMIM (P<0,01), quando comparados com o GC, independente do tempo 
de cirurgia. Conclusão: A cirurgia ortognática realizada influenciou na FMIM, sendo 
que as técnicas Vertical e Lê Fort I parecem ser mais favorável para a melhora da 
força, comparada à técnica sagital, no entanto, a FMIM desses indivíduos não se 
igualam aos valores do controle. 
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A DEGLUTIÇÃO NO PROCESSO NORMAL DO ENVELHECIMENTO: 

REVISÃO SISTEMATICA 
Alexsandra Barros de Souza; Kilvia Pereira de Alencar; Germana Girão Goncalves 

Maia 
 

Instituição: Faculdade de Tecnologia Intesiva (Fateci) - Fortaleza-Ceara 
Tipo: Revisão Sistemática 

 
Introdução: O envelhecimento é um processo natural do ser humano e nesse 
processo ocorrem alterações que são inerentes do mesmo, caracterizado pela 
redução da reserva funcional dos vários órgãos e sistemas do organismo, com 
deterioração do sistema sensitivo e da função motora.Essas modificações podem ser 
observadas no processo da deglutição do idoso, denominada presbifagia. Quando da 
presença de doenças sistêmicas, estas modificações podem desencadear um 
distúrbio de deglutição denominado como disfagia. Objetivo: Este estudo visa 
caracterizar a deglutição do individuo idoso. Metodologia: O estudo descritivo trata-se 
de uma revisão sistemática dos estudos desenvolvidos quanto ao envelhecimento da 
função de deglutição, no qual foram selecionados publicações em livros,revistas e 
artigos dos últimos 5 anos. Resultado: Na variabilidade de estudos desenvolvidos 
observa-se a utilização de dados da avaliação clínica fonoaudiologica, avaliação 
instrumental de deglutição de padrão ouro (videofluroscopia da deglutição e 
fibronasoscopia) e da associação de ambos os métodos, assim como, da utilização de 
apenas uma entrevista. Os resultados apontam que os idosos apresentam 
modificações no processo de deglutição e que tais mudanças são observadas em 
todas as fases da mesma, mas esses fatores isoladamente não causam disfagia e sim 
modificações e adptações que ocorrem pela degeneração fisiológica do mecanismo da 
deglutição, devido ao envelhecimentosadio das fibras nervosas e 
musculares.Verificamos que a literatura internacional se preocupa com a 
caracterização da disfagia no idoso e os dados mostram que essa se caracteriza por 
alterações na realização na função orofacial da deglutição. Conclusão: A presbifagia 
se caracteriza por modificações e adaptações que ocorrem pela degeneração 
fisiológica do mecanismo envolvidos na função da deglutição, considerando o 
envelhecimento sadio das fibras nervosas e musculares, e frente às disfunções 
clínicas, podem desencadear um quadro de disfagia no idoso. 
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 A FONOAUDIOLOGIA E A ATUAÇÃO COM AS GESTANTES: REVISÃO DE 

LITERATURA 
Flavia Horta Azevedo Gobbi; Thayanna Belinha Bandeira Neves 

                                                                                                                                                                                                          
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal - RN 
Tipo: Revisão sistemática. 
 
Introdução: A gestação é um momento em que mãe passa transformações e surgem 
inúmeros questionamentos. Torna-se importante que a gestante receba 
esclarecimentos de diferentes profissionais sobre os cuidados que propiciam a 
manutenção de sua saúde e a do seu filho. Em relação à atuação fonoaudiológica, o 
trabalho voltado para as gestantes encontra espaço na área da Motricidade Orofacial. 
Objetivo: Objetiva-se analisar e caracterizar, por meio de uma revisão de literatura, a 
atuação fonoaudiológica direcionada às gestantes. Método: A revisão de literatura 
realizada compõe-se por artigos científicos buscados em pesquisa nas bases virtuais e 
em monografias, dissertações e teses. Selecionados materiais na língua portuguesa, 
no período compreendido entre 1998 e 2011. Resultados: Ao analisar os artigos, 
detecta-se que a amamentação, muitas vezes atrelada à aos hábitos orais deletérios, 
tem destaque como temática escolhida. Orientar as gestantes sobre aleitamento 
materno e hábitos orais deletérios pode permitir que as futuras mães tornem-se melhor 
preparadas em relação à saúde de seus bebês, principalmente em relação às funções 
estomatognáticas e à linguagem. Fala-se a respeito da importância do aleitamento 
materno, como e quando amamentar, a inserção de outros hábitos alimentares. Já 
sobre os hábitos orais deletérios, as orientações correspondem ao uso da mamadeira 
e da chupeta, com esclarecimentos sobre a frequência e características dos bicos, 
quando oferecer e quando e como interromper o uso. Também discute-se a sucção 
digital. Geralmente, são realizadas palestras e/ou conversas diretamente com as mães 
e acontecem nos espaços de aleitamento conjunto, em programas de atenção as 
gestantes em centros de saúde, berçários, enfermarias e clínicas particulares. 
Conclusão: Destacam-se na literatura a amamentação e hábitos orais deletérios 
como principais temáticas escolhidas para as orientações fonoaudiológicas às 
gestantes. Tais discussões são importantes, pois configuram-se como um incentivo ao 
aleitamento materno e à promoção da saúde fonoaudiológica dos bebês. 
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A função labial em indivíduos com fissura labiopalatina: análise eletromiográfica 

e da diadococinesia oral 
Katia Flores Genaro, Daniela Jovel Modolo. 

 
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação - Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo - Bauru- SP 
Tipo: Original 
 
Introdução: A função muscular labial pode alterar-se nos casos com fissura 
labiopalatina devido a fatores como cicatriz labial e má oclusão. Assim, exames como 
diadococinesia (DDC) e eletromiografia (EMG) podem ser úteis na análise da função 
labial e, nos casos com fissura labiopalatina, ainda são pouco utilizados. Objetivo: 
Analisar, durante a produção da silaba “pa”, a atividade eletromiográfica do lábio 
superior e o número de emissões por segundo, para verificar a influência da cicatriz 
labial e da condição dento-oclusal nessas atividades. Método: Foram avaliadas 88 
crianças de ambos os sexos, com idade entre 9 e 12 anos, distribuídas em três 
grupos, um controle e os demais com fissura labiopalatina operada: 28 com fissura 
pós-forame incisivo (PF), 30 com fissura transforame incisivo unilateral (TFU) e 30 
sem fissura labiopalatina ou má oclusão (C). Utilizou-se no teste da DDC a repetição 
da sílaba “pa” e o número de emissões por segundo foi obtido pelo programa MSP 
(KayPENTAXTM). Na EMG do lábio superior, analisou-se a atividade durante a 
emissão da silaba “pa” por 12 a 14 vezes, calculando-se a média. O sinal EMG foi 
captado por eletrodos bipolares de superfície (Miotec), utilizando-se o programa K6-I 
Diagnostic System (Myo-Tronics, INC. Seattle, WA, USA). Os resultados foram 
analisados por análise de variância e teste de Tukey, bem como coeficiente de 
correlação de Spearman, adotando-se nível de significância de 5%. Resultados: No 
teste da DDC, as médias do número de emissões por segundo foram 4,63±0,68; 
4,85±0,66 e 4,70±0,63, respectivamente para os grupos C, PF e TFU, não havendo 
diferença entre os eles (p=0,438). Na atividade EMG, as médias foram 39,44±11,40; 
46,86±13,51 e 37,14±10,31, respectivamente para os grupos C, PF e TFU, sendo 
maior a atividade no grupo PF comparada ao grupo TF (p=0,007). Não houve 
correlação entre EMG e DDC para a emissão da sílaba “pa” nos três grupos 
estudados. Conclusão: A cirurgia reparadora do lábio e a condição dento-oclusal não 
são fatores que influenciam a atividade eletromiográfica e a diadococinesia oral. 
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A interação com a Fonoaudiologia na atuação clínica na perspectiva dos alunos 

de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba 
Ana Karênina Freitas Jordão do Amaral, Germana Maria Soares da Cunha, Jaims 

Ribeiro, Jussara Lourenço da Cunha Lima, Jully Anne Soares de Lima, Raísa Coutinho 
Vitcel, Thais Carneiro de Freitas. 

 
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – João Pessoa - PB 
Tipo: Original 
 
Introdução: A interdisciplinaridade em saúde tem sido estimulada desde a graduação 
até a atuação profissional. Pretende-se oferecer aos pacientes maiores chances de 
êxito e menores possibilidades de falhas ou omissões diagnósticas ou terapêuticas. 
Esta premissa ganha contornos ainda mais nítidos quando as matérias em questão 
são disciplinas com grandes áreas de intersecção como Odontologia e 
Fonoaudiologia, motivo pelo qual convém avaliar a disposição destes profissionais 
para o trabalho cooperativo. Objetivo: Investigar entre estudantes de Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) a percepção de importância da atuação 
clínica interdisciplinar entre fonoaudiólogos e odontólogos. Métodos: O estudo contou 
com 145 respondentes voluntários, acadêmicos de Odontologia da UFPB, sendo 57 do 
sexo masculino e 88 do sexo feminino, com idades variando dos 19 aos 30 anos. Os 
estudantes leram e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de 
responder protocolo de pesquisa composto por questões desenhadas para investigar 
aspectos referentes à interação profissional entre Odontologia e Fonoaudiologia. Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley da UFPB sob protocolo 097/2011. Resultados: A análise dos dados 
demonstrou que 99% dos respondentes consideram importante a atuação entre 
integrada entre Odontologia e Fonoaudiologia, enquanto 73% defendem a presença 
de um fonoaudiólogo no local de trabalho em atuação conjunta com o odontólogo.  
Sobre este aspecto, foi encontrada diferença significante entre os sexos quando 
comparados através do qui-quadrado, com um percentual maior de mulheres 

defendendo a ação conjunta das duas categorias profissionais (  = 8,76; gl = 1; p < . 
01). A solicitação de definição do grau de interdisciplinaridade entre Fonoaudiologia e 
Odontologia, numa escala de zero a dez, resultou em média 7,8 e desvio padrão 1,66. 
Conclusão: Parece clara a importância da atuação clínica conjunta entre odontólogos 
e fonoaudiólogos, sendo defendida por maior parte da amostra estudada; apesar de 
ser menor a consideração de atuação clínica conjunta em mesmo local de trabalho. 
Ainda assim, é possível dizer, através das notas citadas para o grau de 
interdisciplinaridade, que os graduandos de Odontologia da UFPB consideram 
importante a atuação clínica conjunta, reforçando a importância da interação 
Fonoaudiologia/Odontologia. 
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A SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA NO RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO 
Daline Backes Eyng; Maria Izabel Bazani Cruz; Márcia Regina Varandas; Priciliana 

Roberta Janeiro Lopes, Daisy Mary Herrera Guimarâes, Emanuely de Cassia Debona 
 
Instituição: Faculdade Global de Umuarama (FGU) – Umuarama – PR 
Tipo: Revisão Sistemática 
 
Introdução: A alimentação realizada por via oral é considerada uma tarefa complexa 
para um recém nascido pré-termo, com menos de 38 semanas de idade gestacional. 
Esta para acontecer de forma efetiva e segura, deve respeitar todo o processo 
cronológico do desenvolvimento motor-oral do bebê. Existem patologias que estão 
relacionadas à prematuridade, podendo ainda causar ao bebê prejuízos no processo 
de transição da sonda para a alimentação por via oral. Isto se verifica porque o recém 
nascido pré-termo normalmente apresenta uma incoordenação das funções 
estomatognáticas de: sucção, respiração e deglutição. Objetivo: Descrever a 
importância da sucção não-nutritiva no recém nascido pré-termo, com vistas a 
estimular o aleitamento materno, para o desenvolvimento motor-oral e das funções 
estomatognáticas. Métodos: A metodologia do presente estudo baseou-se em uma 
revisão bibliográfica de livros e de artigos científicos sobre o tema em questão. 
Resultados: A estimulação da sucção não-nutritiva pode ser realizada por meio do 
seio materno vazio, dedo enluvado e chupeta. Dentre eles, o seio materno, esvaziado 
previamente, permite o maior contato do recém nascido com a mãe, facilitando a 
transição da sonda para a alimentação por via oral no próprio seio materno e, 
consequentemente, favorece o aleitamento materno, diminuindo a ocorrência do 
desmame precoce. O dedo enluvado permite ao fonoaudiólogo estimular, avaliar e 
acompanhar a evolução do padrão de sucção além de acelerar o mecanismo de 
sucção e o início da alimentação por via oral. Conclusão: A estimulação da sucção 
não-nutritiva assegura uma série de vantagens para a evolução clínica do recém 
nascido: melhora a freqüência cardíaca e a oxigenação, aumenta o ganho de peso, 
melhora a absorção de gorduras e a retenção de energia, contribui para a adaptação 
fisiológica durante os procedimentos terapêuticos, contribui para o desenvolvimento, 
organização comportamental, aumenta a percepção do profissional sobre as 
necessidades do recém nascido, diminui a permanência no hospital e beneficia o 
vinculo da mãe com o bebê. A atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar com 
recém nascidos pré-termo é de grande importância, pois, além de todos os cuidados, a 
estimulação das funções estomatognáticas de sucção e deglutição, proporciona ao 
bebê um desenvolvimento dentro dos padrões de normalidade. 
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Abordagem Precoce na Reabilitação da Paralisia Facial 

Josiane Borges; Michelli Vitória Silvestre 
 
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (SMS) – Floranópolis - SC 
Tipo: Procedimento Clínico 
 
Introdução: A Paralisia Facial é uma síndrome que interrompe as informações 
motoras do nervo facial, influenciando na qualidade de vida das pessoas em diversos 
aspectos multidimensionais. Em virtude disto, o tratamento da paralisia facial deve ser 
o mais precoce possível e de caráter multiprofissional visando reabilitar a fala, a 
mastigação, a deglutição, a sucção e expressividade facial. Neste sentido, o 
estabelecimento de uma linha de cuidados permite identificar a lesão e iniciar 
precocemente a reabilitação. Objetivos: Propor um programa de reabilitação 
fonoaudiológica para pacientes com paralisia facial no Serviço de Fonoaudiologia da 
Policlínica Municipal Norte em parceria com o Serviço de Fisioterapia do Distrito 
Sanitário Norte. Métodos: Foram selecionados indivíduos residentes no Distrito 
Sanitário Norte de Florianópolis, encaminhados da equipe de Saúde da Família para o 
Serviço de Fisioterapia e redirecionados ao Serviço de Fonoaudiologia para 
reabilitação. Após assinatura do termo de consentimento, os indivíduos foram 
avaliados de acordo com o protocolo do Setor de Reabilitação Fonoaudiológica a 
Pacientes Oncológicos de Cabeça e Pescoço da Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, e com fotografia individual pré e pós-terapia. Conforme 
disponibilidade de vaga, os indivíduos foram chamados para avaliação e terapia 
fonoaudiológica, com sessões de 30 minutos, uma vez por semana, totalizando 20 
sessões. Para o tratamento foi realizada a terapia miofuncional que envolve exercícios 
passivos e de manipulação craniana. Resultados: Durante o período de estudo foram 
avaliados 15 pacientes. Destes, quatro já concluíram o tratamento. Foram nove 
mulheres e seis homens, na faixa etária compreendida de seis a 71 anos, sendo as 
causas 12 de origem periférica, duas de origem central e uma a esclarecer. 
Conclusão: Os resultados mostram que o tratamento proposto é eficaz e justifica a 
viabilidade de acesso a esta linha de cuidados.  
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ADAPTAÇÕES ALIMENTARES EM UM BEBÊ COM FISSURA RARA DE FACE 
ASSOCIADA À FISSURA LABIOPALATINA 

Jeniffer de Cássia Rillo Dutka*, Rosana Prado de Oliveira*, Maria Daniela Borro Pinto*, 
Viviane Cristina de Castro Marino** 

 
Instituição: *Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de 
São Paulo (USP-Bauru) - Bauru – São Paulo;  **UNESP – Campus de Marília – Marília 
- SP 
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: Um recém nascido sem anomalias e saudável encontra-se pronto para iniciar o 
processo alimentar já nos primeiros minutos de vida.  No caso dos bebês com 
anomalias craniofaciais, as alterações estruturais podem levar ao desenvolvimento de 
adaptações e compensações que nos permitem refletir sobre as funções 
estomatognáticas.  Objetivo: O objetivo do presente estudo é descrever a alimentação 
por via oral em um bebê com displasia craniofacial, fissura rara da face (Tessier 3) e 
fissura transforame ampla.  Procedimentos: Este trabalho observacional e descritivo 
envolveu o acompanhamento de um caso clínico com anomalias graves e com 
péssimo prognóstico para alimentação via oral.  A intervenção fonoterapêutica foi 
realizada pela equipe de disfagia em um hospital de referência no atendimento de 
anomalias craniofaciais. Resultados: Ao chegar ao hospital, no final do primeiro mês 
de vida o bebê havia recebido alimentação exclusiva por sonda.  Avaliação da equipe 
revelou que mesmo na presença das graves anomalias apresentadas o bebê 
demonstrava habilidades para manipular o alimento via oral.  Intervenção 
fonoaudiológica foi oferecida na Unidade de Cuidados Especiais onde mãe e avó 
foram habilitadas a identificar estratégias facilitadoras para oferecer alimentação com 
mamadeira.  Após quatro dias de intervenção o mesmo retornou à cidade de origem 
com alimentação via oral exclusiva, deglutindo-se sem escape oral anterior e 
mantendo uma coordenação adequada entre deglutição e respiração, sem risco de 
aspiração.  Conclusão: O caso será apresentado por meio de imagens fotográficas e 
filmagem ilustrando a habilidade do bebê para obter o alimento da mamadeira mesmo 
sem uso da cinta labial e na presença da fissura no palato e na face.   
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Aleitamento materno nos seis primeiros meses de vida em recém nascidos pré-

termos 
Ana Carolina Martins de Oliveira, Blenda Stephanie Alves e Castro, Julia Janssen 

Pantuza, Tatiana Vargas de Castro Perilo 
 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte - MG 
Tipo do estudo: Original 
 
Introdução: Na fase inicial da vida, o leite materno é o alimento que reúne as 
características nutricionais ideais, importantes na diminuição da morbidade e 
mortalidade infantil, além de ser fundamental no vínculo mãe e bebê. A prematuridade 
leva, com maior frequência, a um período de permanência hospitalar maior após o 
nascimento, fato que pode afetar de maneira negativa a oferta do alimento materno. 
Objetivo: Investigar a oferta do aleitamento natural em recém nascidos prematuros 
durante os seis primeiros meses de vida. Métodos: A amostra deste estudo 
compreendeu 35 recém nascidos prematuros, nascidos em um Hospital Universitário 
da cidade de Belo Horizonte. Todas as crianças participantes nasceram no primeiro 
semestre do ano de 2011 com menos de 36 semanas de idade gestacional e 
receberam alta hospitalar estando aptas fisiologicamente a alimentar-se por via oral. 
Os bebês, juntamente com as mães, foram avaliados aos dois e aos seis meses de 
vida, sendo investigada a oferta do alimento natural, seja exclusiva ou complementar. 
Resultados: Dos 35 recém nascidos avaliados, 45,71% (n=16) eram do gênero 
feminino e 54,29% (n=19) do gênero masculino. Da amostra, 80% (n=28) recebiam 
aleitamento natural aos dois meses e 62,86% (n=22) permaneceram com aleitamento 
natural até os seis meses de vida. Em análise realizada por gênero, 68,75% das 
meninas recebiam aleitamento materno aos dois meses e apenas 50% permaneceram 
com alimentação natural até os seis meses. Com relação aos meninos, 89,47% 
amamentavam no seio aos dois meses e 73,68% também recebiam o leite materno 
aos seis meses de vida. Conclusões: Foi encontrado que 80% dos recém nascidos 
prematuros avaliados receberam aleitamento natural aos dois meses e apenas 
62,86% permaneceram sendo amamentados até os seis meses de vida. Ressalta-se a 
importância em estimular a oferta do leite materno exclusivo no primeiro semestre de 
vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, destacando seus benefícios. 
Atenção especial deve ser dada às mães de recém nascidos prematuros, sendo 
necessárias intervenções mais eficazes.  
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Alteração de fala e uso de hábitos orais deletérios 

Aline Oliveira Baruzzi, Ana Carolina Ramos de Oliveira Borges, Ana Paula d´Oliveira 
Gheti Kao, Emelie Villela da Costa, Talita Mazzariello Roveri. 

 
Instituição: Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis - São Paulo - SP    
Tipo de Estudo: Original 

Introdução: O Setor de Fonoaudiologia do Programa Einstein na Comunidade de 
Paraisópolis tem por objetivo prevenir, diagnosticar e tratar distúrbios da comunicação 
humana em crianças de 0 a 14 anos. No Setor são realizados atendimentos individuais 
e em grupo, além de orientações nos grupos de puericultura e gestantes quanto ao 
desenvolvimento de fala, linguagem, audição e hábitos orais. A maioria dos pacientes 
atendidos no setor apresenta dificuldades de fala. Para uma adequada produção da 
fala é importante que o sistema estomatognático esteja anatômica e funcionalmente 
equilibrado. Alguns fatores podem interferir neste equilíbrio como alterações oclusais, 
orofaciais, respiração oral e hábitos orais deletérios como sucção de chupeta, dedo e 
mamadeira, entre outros. Aos dois anos de idade, aproximadamente, estes hábitos 
devem ser retirados, pois a criança já apresenta dentição decídua praticamente 
completa, podendo interferir no crescimento orofacial, oclusão e nas funções do 
sistema estomatognático, dentre elas a fala. Além disso, a duração, frequência e 
intensidade do uso destes hábitos aumentam os riscos destas alterações. Objetivo: 
Verificar a predominância dos hábitos orais deletérios após dois anos de idade nos 
pacientes com alterações de fala atendidos no setor. Métodos: Os dados foram 
obtidos nas fichas de anamnese dos pacientes em atendimento no setor no ano de 
2012. Os diagnósticos dos distúrbios de comunicação foram realizados por meio de 
avaliação fonoaudiológica, envolvendo além da observação clínica, o teste de 
linguagem infantil, ABFW (Fonologia/Nomeação). Resultados: Dos 231 pacientes em 
atendimento, 75% apresentam distúrbio fonológico. Destes, 54,3% mantiveram sucção 
de chupeta, dedo e/ou mamadeira por mais de dois anos de idade. Conclusão: Houve 
predomínio do uso de hábitos orais deletérios após dois anos de idade nos pacientes 
com alteração de fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOTRICIDADE OROFACIAL (ABRAMO) 
www.abramofono.com.br 

 

 

 

 

ANAIS 

Alterações de Fala nas Crianças em Atendimento na Clínica Odontológica 
Infantil da UFRN – Resultados Preliminares                                                           

Anne da Costa Alves, Ellen Fonsêca Carvalho, Luana Caroline Soares da Silva, 
Moisés Duailiby Araújo da Espinheira, Thayanna Belinha Bandeira Neves, Flávia Horta 

Azevedo Gobbi, Renata Veiga Andersen Cavalcanti 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal -RN                          
Tipo de Estudo: Original 
 

Introdução: A fala é um processo complexo, no ponto de vista estrutural e 
neuromuscular, por isso, os distúrbios são diversos. Cabe ao fonoaudiólogo 
compreender a natureza das possíveis alterações e caracterizá-las. Sabe-se que os 
tipos de oclusão e de mordida podem favorecer a imprecisão articulatória, o ceceio 
anterior e o surgimento de outros distúrbios articulatórios, como as omissões, as 
substituições e as distorções. Objetivo: Verificar a ocorrência das alterações de fala 
nos pacientes portadores de má oclusão, os quais estão em tratamento ortodôntico na 
clínica infantil da UFRN. Métodos: Foram analisados 12 protocolos de anamnese e 
avaliação fonoaudiológica - estudo descritivo retrospectivo - de crianças com idades 
entre 5 e 10 anos, seis do gênero feminino e seis do gênero masculino. A pesquisa foi 
desenvolvida na Clínica Odontológica Infantil da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, no projeto de extensão Ações Fonoaudiológicas nas Alterações de 
Motricidade Orofacial. Resultados: Em relação às queixas de fala, 7 (58%) 
apresentaram omissões, 4 (34%) substituições, 3 (25%) inteligibilidade da fala 
prejudicada, 4 (34%) relataram salivação excessiva, 2 (17%) diminuição da amplitude 
no movimento mandibular, 3 (25%) interposição lingual – 2 (67%) anterior e 1 (33%) 
lateral- e 1 (8%) dos pacientes não apresentaram queixas de fala. Em relação ao tipo 
de oclusão, 3 (25%) apresentaram alterações horizontais – 1 (8%) mordida em topo e 
2 (17%) sobressaliência excessiva; 3 (24%) alterações verticais - mordida em topo, 
sobremordida e mordida aberta anterior, sendo 1 (8%) cada; e 2 (17%) alteração 
transversal - mordida cruzada posterior à direita. Quanto ao uso de aparatologia 
ortodôntica, 8 (67%) fazem uso, destes, 6 (50%) utilizam aparelho móvel e 2 (17%) 
fixo. Conclusão: Verificou-se no grupo estudado que os pacientes da clínica infantil de 
odontologia da UFRN apresentam queixas de fala, relacionadas aos distúrbios na 
oclusão, podendo ser causa ou consequência destes. Evidenciando a necessidade da 
atuação fonoaudiológica em parceria com a ortodôntica, visando a diminuição de 
recidivas em ambos tratamentos e, consequentemente, melhora na qualidade de vida 
dos pacientes. 
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Alterações fonoaudiológicas na displasia ectodérmica - Relato de caso         
Thamy Fernandes Schmitt, Helena Ferro Blasi,  Eloisa Pinheiro Ferrari,  Graziela de 

Luca Canto,  Thaisa Cezária Triches,  Marcos Ximenes Filho Michele Bolan 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis – Santa Catarina- 
Programa de Educação Tutorial Pet Odonto Fono                                                  com                                                                                                                         
Tipo de Estudo: Relato de caso 

Tema: Displasia ectodérmica e alterações fonoaudiológicas.A displasia ectodérmica 
(DE) é uma doença rara de origem congênita, caracterizada pelo comprometimento de 
estruturas derivadas do ectoderma. As manifestações orais incluem a oligodontia ou 
anodontia, atraso na erupção e anomalias de formas dentárias, além de hipoplasia de 
esmalte e deficiência no desenvolvimento do processo alveolar, hiposalivação e 
disfagia, devido à redução das secreções salivares e faríngeas. O tratamento do 
paciente com DE é multidisciplinar e depende do grau de comprometimento das 
estruturas. A Odontologia deve atuar principalmente na adaptação de próteses 
parciais ou totais e implantes para a melhora estética e funcional e a Fonoaudiologia é 
responsável pela reabilitação das funções estomatognáticas, principalmente a fala, 
mastigação e deglutição. Objetivo: Relatar um caso clínico de Displasia Ectodérmica 
enfatizando as alterações fonoaudiológicas encontradas após o tratamento 
odontológico. Procedimentos: Para o estudo realizou-se anamnese e avaliação de 
motricidade orofacial, a qual foi gravada e, posteriormente, analisada. Utilizou-se o 
protocolo MBGR adaptado. Resultados: Na avaliação fonoaudiológica, foi possível 
constatar importante diminuição do tônus dos lábios, músculo mentual e língua, 
pressionamento atípico dos músculos bucinadores durante a fala, além de distorções 
na emissão dos fonemas /t/, /d/, /n/ e /l/ caracterizadas por anteriorização sistemática 
de língua. Verificou-se ainda, interposição de língua na articulação dos sibilantes /s/ e 
/z/. Na deglutição constatou-se presença de ruído, participação da musculatura 
perioral e presença de resíduos após a deglutição. Não foi observada alteração de 
mastigação, sendo esta bilateral alternada com predominância do lado direito. Além 
das alterações no sistema estomatognático, a paciente referiu possuir perda auditiva. 
Conclusão: A paciente foi encaminhada para tratamento fonoaudiológico com objetivo 
de adequar as funções estomatognáticas e a musculatura orofacial alteradas. 
Evidencia-se ainda, que o tratamento da displasia ectodérmica deve ser 
multidisciplinar, buscando reabilitação integral do paciente.  
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ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS NA SINDROME DE KABUKI                  
Daline Backes Eyng, Julya Macedo, Fabiane Ferreirai, Karine Onishi, Mariana Oliveira,  

Odirlei Pereira,  Venicius Sostena 

Instituição: Faculdade Global de Umuarama (FGU) – Umuarama -PR                                
Tipo de Estudo: Relato de Caso 

Tema: Inicialmente descrita no Japão a síndrome de Kabuki é um tipo raro de 
anomalia congênita, que tem com uma das causas, mutações no gene MLL2. Tem 
como características: anomalias esqueléticas, retardo mental de grau leve a moderado 
e retardo do crescimento pós-natal. A literatura descreve ainda a presença de perdas 
auditivas, problemas neurológicos, anomalias dentárias e cardiovasculares, 
comprometimento da comunicação e alterações orofaciais. Objetivo: Caracterizar as 
alterações fonoaudiológicas do indivíduo com Síndrome de Kabuki. Procedimentos: 
O presente trabalho foi realizado em uma clínica escola do município de 
Umuarama/Pr, com um paciente do sexo masculino, de 8 anos, com Síndrome de 
Kabuki, e constou da aplicação da avaliação fonoaudiológica na área de Motricidade 
Orofacial e Linguagem, com o intuito de identificar as alterações encontradas nessa 
síndrome. Resultados: Quanto aos aspectos orofaciais observou-se nesse paciente, 
lábios entreabertos, língua hipotônica, lábios com hipertonicidade, dentição mista, 
frênulo lingual curto, mastigação ruidosa e unilateral com preferência à direita, 
respiração mista, palato duro em ogiva, diastemas, mandíbula prognata. A síndrome 
apresenta características de comprometimento cognitivo, que possibilitou a percepção 
de dificuldade de aprendizagem durante a avaliação de linguagem do paciente, além 
de trocas e omissões fonológicas. Conclusão: O estudo sugere a prevalência de 
alterações fonoaudiológicas em pacientes com síndrome de Kabuki, conforme prevê a 
literatura. Nesses casos, a terapia fonoaudiológica é de suma importância, já que 
assegura uma melhora na comunicação e motricidade orofacial do paciente, e 
consequentemente na qualidade de vida do mesmo. 
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Alterações na fala provenientes de queimaduras da face                               
Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa (UFPB), Soledade da Conceição torreão da 

Silva Santiago (TS Fono e Saúde), Victor Costa Alves Medeiros Vieira (UNIPÊ) 

Instituição: *UFPB, **TS Fono e Saúde, *** UNIPÊ - João Pessoa – Paraíba                   
Tipo de Estudo: Revisão Sistemática  

Podemos definir as queimaduras como lesões cutâneas provocadas por ação direta ou 
indireta de calor. Estas podem chegar a comprometer as funções da pele total ou 
parcialmente. As queimaduras na região da cabeça e do pescoço, muitas vezes, 
acarretam afecções que deixam graves sequelas cicatriciais que podem comprometer 
a funcionalidade do sistema estomatognático, impossibilitando a execução adequada 
das funções exercidas através deste sistema. Dentre as funções alteradas, tivemos 
como objetivo identificar as alterações de fala apresentadas por indivíduos com 
queimaduras nas regiões de cabeça e pescoço. Realizamos uma revisão de literatura 
sobre queimaduras nas regiões de cabeça e pescoço e alterações na fala, através de 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Medline, Scopus, Scielo e Lilacs, constando 
de trabalhos publicados entre os anos de 2007 a 2009 nas línguas inglesa e 
portuguesa. Foram utilizados os seguintes descritores: queimadura, fala, articulação, 
sensório-motor. Os resultados obtidos através da revisão apontam que as cicatrizes 
deixadas pelas queimaduras nas regiões de cabeça e pescoço possuem a capacidade 
de prejudicar a realização de alguns movimentos dos órgãos fonoaurticulatórios, além 
de modificar a fisiologia correta do sistema estomatognático, cuja sequela imediata 
pode ser o comprometimento na inteligibilidade da fal. Além disto, as queimaduras nas 
regiões de cabeça e pescoço podem limitar a abertura da cavidade oral, a elevação de 
mandíbula, a diminuição da pressão intra-oral, e afetar as estruturas responsáveis pela 
coaptação glótica, o que pode impedir a emissão de fonemas sonoros, prejudicando, 
dessa forma, a função da fala. Concluímos através das referências pesquisadas que 
as queimaduras nas regiões de cabeça e pescoço podem ser agentes etiológicos de 
alterações da fala, o que acarreta um impacto considerável na qualidade de vida do 
indivíduo, pois lhe é tirado algo inerente a sua condição de ser humano: a produção 
adequada de sons para comunicação. 
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AMPLITUDE E VELOCIDADE DOS MOVIMENTOS MASTIGATÓRIOS EM 
LARINGECTOMIZADOS TOTAIS                                                                                                                                                     

Paulo Fernandes Pinheiro Júnior,  Daniele Andrade da Cunha, Lucas Carvalho Aragão 
Albuquerque, Cicília Lais da Silva, Natália Freire da Silva, Ana Carolina Cardoso de 

Melo, Hilton Justino da Silva 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco ; Centro de Ciências da Saúde – 
Programa  de Pós-Graduação em Patologia – UFPE- Recife – PE                           
Tipo de estudo: Procedimentos Clínicos  

Introdução: A laringectomia total é um dos métodos de tratamento cirúrgico do câncer 
laríngeo. O procedimento caracteriza-se pela remoção completa da laringe, desde a 
base da língua até a traquéia, incluindo o osso hióde e o espaço pré-epiglótico. O 
paciente laringectomizado total apresenta mutilações que provocam interferências 
diretas no sistema estomatognático. A caracterização eletrognatográfica da amplitude 
e da velocidade dos ciclos mastigatórios em laringectomizados totais, por sua vez, 
permite comprovar uma biomecânica mandibular ainda mais complexa, que pode 
derivar da exérese da musculatura supra e infra-hioidea, bem como do osso hióide, 
além de poder estar influenciada pelo processo de envelhecimento da musculatura.  
Objetivo: Caracterizar a amplitude e a velocidade dos ciclos mastigatórios avaliados 
por eletrognatografia em pacientes laringectomizados totais. Métodos: Os 72 
participante foram divididos em três grupos assim compostos: A com 32 voluntários e 
média de idade de 22,3 anos, sendo 17 femininos , B com 20 voluntários e média 
etária de 53,2 anos, dos quais 10 femininos, e C com 20 voluntários submetidos a 
laringectomia total do Hospital de Câncer de Pernambuco, com média de idade de 
61,5 anos, sendo 1 feminino. Empregou-se o teste ANOVA para diferença de médias, 
com contraste post-hoc de Dunnett ou teste t de Student, todos em nível de 
significância de 0,05. Resultados: No presente estudo, quanto às velocidades do ciclo 
mastigatório, houve diferença entre os grupos no número de ciclos por segundo e na 
máxima velocidade de deslocamento mandibular, tanto na abertura quanto no 
fechamento bucal. O grupo C diferiu significativamente do grupo A por ter apresentado 
menor número de ciclos por segundo e maior variação dessa velocidade, o que se 
comprovou ao identificar maior amplitude interquartílica. Conclusão: Na análise das 
variáveis sugeridas, as alterações do ciclo mastigatório avaliadas por eletrognatografia 
permitiram comprovar a existência de características adaptativas e compensatórias em 
pacientes laringectomizados, decorrente da ação conjunta do fator etário e das 
alterações possivelmente atribuíveis à laringectomia total.  
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ANÁLISE CLÍNICA DAS PROPOSTAS DE CLASSIFICAÇÃO DO FRÊNULO DA 
LÍNGUA POR ÍNDICE E PORCENTAGEM 

Lígia Patron Witwytzkyj, Mariane Cristina Cordeiro, Tânia Terezinha Tozi Coelho 

Instituição: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) -  Itajaí - SC                   
Tipo de Estudo: Original  

Introdução: a literatura aponta existir controvérsias entre os profissionais da área da 
saúde na avaliação e classificação do frênulo da língua. Desta maneira é com 
frequência que se observam pacientes inseguros por ouvirem opiniões divergentes 
sobre o mesmo quadro clínico. Considera-se importante estabelecer métodos 
quantitativos, para serem somados aos dados qualitativos e história clínica do 
paciente, a fim de se obter melhores parâmetros de confiabilidade para diferenciar 
frênulos normais de alterados. Objetivo: verificar a aplicabilidade clínica das 
propostas quantitativas de classificação do frênulo da língua por índice e porcentagem 
baseadas nos achados de Oliveira et al (2010). Métodos: a casuística desta pesquisa 
foi composta por 287 sujeitos de ambos os sexos com idade variando entre 23 e 28 
anos. Os frênulos da língua foram classificados a partir de duas medidas definidas 
com o auxilio de compasso de ponta seca e paquímetro digital, e analisadas nas 
fórmulas e padrões propostos a partir de uma pesquisa realizada com cadáveres e 
que derivou em fórmulas de cálculos por índice e porcentagem. Resultados: 
observou-se que o padrão estabelecido na classificação do frênulo da língua pela 
proposta por porcentagem é fidedigno. Na proposta por índice um novo padrão foi 
encontrado na população pesquisada. Conclusão: com estes achados, sugere-se que 
um novo padrão na classificação por índice seja adotado. Na proposta por 
porcentagem o padrão inicial deve ser mantido, proporcionando a efetividade de 
ambas as formas de classificação do frênulo da língua na prática fonoaudiológica. 
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ANAIS       

ANÁLISE COMPARATIVA DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS OROFACIAIS EM 
PACIENTES COM LIMITAÇÕES DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES              

Giorvan Ânderson dos Santos Alves, Brunna Thaís Lucwu de Lucena, Caroline Estrela 
de Oliveira, James Felipe Tomaz de Morais, Jully Anne Soares de Lima, Jussara 

Lourenço da Cunha Lima, Raísa Coutinho Vitcel 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa-Paraíba        
Tipo: Original 

Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) é responsável pela 
movimentação mandibular, e quando acometida por qualquer alteração traz prejuízos 
aos seus movimentos. Desta forma, torna-se imprescindível a aplicação de medidas 
antropométricas orofaciais, uma vez que elas são responsáveis por medidas de 
proporção, peso e tamanho, permitindo inferir sobre as possíveis relações da ATM 
com a limitação dos movimentos mandibulares. Objetivo: Verificar a relação entre 
medidas antropométricas orofaciais com as limitações dos movimentos mandibulares 
em pacientes com DTM, atendidas no Serviço da Dor Orofacial de um Hospital 
Universitário. Métodos: Foram atendidos 15 pacientes do sexo feminino, 
diagnosticadas com disfunção temporomandibular (DTM) que apresentavam limitação 
dos movimentos mandibulares, com idades entre 18 e 52 anos. As mesmas foram 
submetidas à anamnese e avaliação fonoaudiológicas com base nos protocolos de 
Bianchinni (2010) e Cattoni (2006). Os dados foram analisados através do programa 
estatístico SPSS versão 15.0 for Windows. Vale ressaltar que o projeto foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa de um Hospital Universitário. Resultados: 80% das 
pacientes com DTM apresentaram limitações dos movimentos mandibulares, sendo 
73% em abertura de boca; 60% durante os movimentos mastigatórios; 33,3% em 
fechamento; 33,3% na fala; 26,7% ao lateralizar para direita; 20% ao lateralizar para 
esquerda e 20% ao protruir, apresentando uma ou mais alteração por paciente. As 
voluntárias com limitações dos movimentos mandibulares apresentaram as seguintes 
médias antropométricas: tr-g=61,43mm; g-sn=57,93mm; sn-gn=62,53mm; ex-ch 
direito=69,07mm; ex- ch esquerdo=68,60mm e abertura máxima=44,93mm. 
Conclusão: Torna- se perceptível que as medidas antropométricas da face 
apresentam grandes possibilidades na avaliação orofacial, em especial àqueles 
pacientes com alteraçõesna ATM, promovendo procedimentos simples, não invasivos, 
que não desencadeiam riscos para o sujeito, além do custo acessível para qualquer 
profissional. 
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ANAIS                                                                                                                    
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS NACIONAIS DE 

FONOAUDIOLOGIA SOBRE AS FUNÇÕES DE MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E 
FALA EM IDOSO                                                                                                    

Marília Pinheiro de Brito, Safira Lince de Medeiro, Hipólito Virgílio Magalhães Jr. 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) -  Natal – RN     
Tipo: Original 

Introdução: A análise da produção científica pauta-se na relevância que a visão 
ampla do conjunto das características de uma produção representa para os 
profissionais, evidenciando aspectos que podem ser aperfeiçoados em publicações 
subsequentes. Os periódicos são meios de comunicação de grande visibilidade 
quando indexados em bases de dados significativas favorecem a divulgação 
abrangente do tema abordado.  Objetivo: Analisar a produção científica em periódicos 
nacionais de Fonoaudiologia sobre as funções de mastigação, deglutição e fala em 
idosos. Métodos: Foram encontrados 11 artigos científicos dentro de um estudo 
documental descritivo em que foram determinados os descritores: mastigação, 
deglutição, fala associados ao descritor idoso.   Foram considerados os periódicos 
nacionais de Fonoaudiologia indexados nas bases de dados Scielo e LILACS no 
período de 2007 ao segundo semestre de 2011. Resultados: Dos artigos referentes 
às produções científicas fonoaudiológicas que versam sobre a temática no período 
definido, 3 foram publicados na Revista CEFAC,  3 na Pró-Fono Revista de 
Atualização Científica, 3 na Revista Distúrbios da Comunicação, 2 na Revista da 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e nenhum no Jornal da Sociedade Brasileira 
de Fonoaudiologia. A função de deglutição foi a mais abordada (6 artigos) e apenas 
um artigo envolveu as três funções. Discussão: Com o aumento da população idosa 
as alterações na alimentação vêm se tornando frequentes, o que caracteriza o maior 
número de estudos na função de deglutição. Conclusão: Diante dos resultados 
apresentados observou-se que o número de publicações nos periódicos de 
Fonoaudiologia que tinham como tema a saúde do idoso nas funções do sistema 
estomatognático, observou-se uma produção ainda incipiente. Torna-se 
imprescindível, diante do levantamento realizado, o aumento na produção científica 
permitindo a propagação deste conteúdo na temática da saúde do idoso.  
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Análise fotográfica: uso na avaliação da motricidade orofacial 
Paula Ligeri Sacomano, Alice Sampaio Rodrigues, Catiane Maçaira de Lemos, 

Raimunda Augustinho, Renata Santos, Soraya Andrade Pinheiro. 
 
Instituição: Núcleo de Estudos Odontológicos - São Paulo – SP                                          
Tipo: Procedimentos Clínicos 
                       
Introduçâo: A área de motricidade oral atuou durante muitos anos de maneira 
empírica, avaliando as estruturas e funções orofaciais de maneira subjetiva, isolada e 
sem correlacionar os aspectos ósseos e dentários. O fonoaudiólogo tinha dificuldade 
em estabelecer parâmetros que facilitassem o diagnóstico (Rahal e Pierotti, 2004). A 
necessidade de quantificar esta avaliação e registrar a evolução do processo 
terapêutico, fez com que o uso da documentação fonoaudiológica fosse incorporada 
como um importante recurso, tanto para prática clinica como para pesquisas. 
Objetivo: Procurou-se compreender a interpretação e a concordância da análise da 
documentação fonoaudiológica (análise fotográfica) realizada por diferentes 
fonoaudiólogos e se este registro contribui para a determinação de adequada conduta 
terapêutica. Métodos: Foram enviadas três documentações fonoaudiológicas (registro 
fotográfico) de diferentes casos clínicos atendidos pelo setor de fonoaudiologia do 
NEO – núcleo de estudos odontológicos, para a análise de 17 fonoaudiólogos com 
experiência comprovada em motricidade orofacial. Com o objetivo de direcionar tal 
análise, estes profissionais receberam, juntamente com as fotos, um roteiro contendo 
os seguintes aspectos: quanto a face- normal/ assimétrica/ longa/ curta/ equilibrada; 
quanto ao perfil - reto/côncavo e convexo, além da morfologia e postura de lábios, 
bochechas e mandíbula. Ao final, os profissionais deveriam especificar qual seria a 
conduta fonoaudiológica adequada para cada um dos casos apresentados. 
Resultados: Embora a análise tenha sido realizada a partir de material estático, ou 
seja, fotos da face dos pacientes, houve significativa divergência na avaliação geral 
dos profissionais. A conduta terapêutica também apresentou variação significativa. 
Conclusão: Concluiu-se que a proposta da análise fotográfica, de ser um exame 
complementar que auxilia no diagnóstico e no estudo do prognóstico do paciente, 
apenas é validada se o fonoaudiólogo treinar e estudar a interpretação deste material. 
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ANAIS  

Aperfeiçoamento de um dispositivo para reabilitar a força da língua             
Tatiana Vargas de Castro Perilo, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Amanda 

Freitas Valentim, Andréa Rodrigues Motta, Estevam Barbosa de Las Casas 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-Belo Horizonte – Minas Gerais. 
Tipo: Avanços Tecnológicos 

Introdução: a diminuição da força da língua gera problemas importantes na produção 
da fala, nas funções alimentares e no posicionamento correto dos dentes. Para 
reabilitação desta força, o Grupo de Engenharia Biomecânica da UFMG desenvolveu 
um aparelho constituído por um bocal, uma haste localizada em seu centro e um corpo 
que continha uma mola em seu interior. O instrumento, na fase de testes e 
reformulações, apresentou a desvantagem de manter ocupada pelo menos uma das 
mãos. Objetivo: aperfeiçoar um modelo de treinador lingual para que se torne mais 
eficiente e atrativo. Métodos: foram realizadas reuniões com profissionais de diversas 
áreas, membros do Grupo, onde foram decididas as modificações mais importantes e 
um novo modelo foi planejado. Resultados: As modificações principais consistiram na 
redução das dimensões e do peso do instrumento. Na proposta inicial o bocal encaixa-
se na boca do paciente, a haste serve como barreira, sua extremidade inicial é o local 
onde a língua realiza a força, projetando-se para o interior do corpo do aparelho sendo 
que sua extremidade final permanece apoiada na mola que exerce força de 
contrarresistência durante o exercício. Um pino indicador mostra a força exercida e um 
pino de graduação permite a modificação do grau de força solicitado no exercício. Do 
corpo do aparelho, partem duas alças para apoio das mãos do paciente. Após a 
reformulação, as hastes laterais foram eliminadas e o comprimento do corpo foi 
reduzido, com consequente diminuição do peso do instrumento. O novo modelo, uma 
vez inserido na arcada dentária, libera as mãos do usuário para a realização de outras 
tarefas durante o treino. Caso o usuário ainda ache conveniente, poderá colocar um 
elástico que prenda o aparelho por detrás da cabeça, impedindo a queda durante a 
retirada ou inserção na cavidade oral e permitindo ao paciente pendurá-lo no pescoço 
durante o período de descanso. Conclusão: este estudo apresentou a descrição de 
um novo instrumento que tem a finalidade de promover o ganho de força da língua. O 
aparelho apresenta vantagens em relação ao anterior. O próximo passo é a realização 
dos testes experimentais para comprovação de sua eficácia.  
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ANAIS  

Associação entre disfunções miofuncionais orofaciais e maloclusão de Classe II, 
em um estudo de caso.                                                                                         

Michelle Apellanis Borges, Erica Luciana Martinovski, Marina Luiza dos Santos, Marcia 
Peter Maahs, Maria Cristina Cardoso 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) – 
Porto Alegre - RS                                                                                                                  
Tipo: Relato de Caso 

Introdução: A estreita relação que se estabelece entre a condição óssea/dentária, a 
musculatura e as funções do sistema estomatognático define a necessidade de maior 
compreensão desta relação como causa e efeito. Nas maloclusões de classe II, 
quando ocorre o posicionamento do arco dental inferior distal em relação ao superior, 
como reflexo do retrognatismo mandibular tem-se a possibilidade de ocorrência de 
diversas alterações miofuncionais orofaciais. Objetivo: Verificar a relação entre a 
maloclusão de classe II por retrognatismo mandibular e as alterações miofuncionais 
orofaciais. Procedimentos: Foram realizados anamnese e exame clínico detalhados 
de ortodontia e motricidade orofacial e análise da documentação ortodôntica em uma 
menina de 9 anos de idade iniciando o tratamento ortodôntico em uma clínica escola 
em Porto Alegre (RS). Resultados: Por meio dos resultados dos dados obtidos na 
entrevista e nas avaliações observou-se que a mesma apresenta-se em fase de 
dentadura mista; classe II de Angle, divisão 2; Classe II esquelética por retrognatismo 
mandibular exagerado; maxila atrésica; padrão de crescimento vertical da face; 
sobremordida exagerada; desvio de linha média inferior para direita e apinhamento 
dos incisivos superiores e inferiores. As suas estruturas faciais encontram-se em leve 
desalinho à esquerda; os aspectos anatomofuncionais evidenciam-se com lábio 
superior fino e bochechas com aspecto assimétrico a esquerda, ambos com tônus 
preservado; sua língua apresenta tônus normotenso e aspecto volumoso; e tônus do 
mentual rígido. Sua postura orofacial em repouso é de lábios vedados de forma 
forçada, dentes por vezes ocluídos e postura habitual de cabeça projetada para frente 
ou levemente lateralizada para a esquerda.   Sua respiração é oronasal eventual e 
realizada com postura corporal de projeção de cabeça ou da sua lateralização à 
esquerda; a mastigação é preferencialmente realizada de forma unilateral à esquerda, 
com mímica orofacial exagerada e aspiração de ar durante o processo; a deglutição 
ocorre com rebaixamento da língua, apertamento dos lábios, compensando a pressão 
intraoral para a realização dessa função, com força muscular e mímica orofacial 
exagerada e leve projeção da cabeça para frente. Conclusão: Frente aos dados 
obtidos tem-se o diagnostico de distúrbio miofuncional orofacial por alteração das 
funções de respiração, mastigação e deglutição, evidenciadas pela relação dessas 
com os aspectos ortodônticos e ortopédicos faciais, estabelecendo a relação de causa 
e efeito. Essa indica a necessidade de aprofundamento na colaboração entre os 
profissionais da ortodontia e da fonoaudiologia, no sentido de minimizar a presença 
das alterações e sua reincidência. 
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ANAIS     
Associação entre queixa de alergia e padrão mastigatório 

Julia Janssen Pantuza, Ana Carolina Martins de Oliveira, Blenda Stephanie Alves e 
Castro, Andréa Rodrigues Motta, Tatiana Vargas de Castro Perilo 

  
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais- Belo Horizonte – Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                                  
Tipo do estudo: Original  
 
Introdução: Diversos são os fatores que podem gerar alterações na função 
mastigatória, como: dificuldades motoras, neurológicas e/ou sensitivas. A respiração 
oral, alteração de alta prevalência na população infantil, é uma das alterações que 
prejudicam o bom desempenho da função mastigatória, sendo a alergia um dos seus 
principais desencadeadores. O organismo pode usar a alergia como um sistema de 
defesa, tendo origem multifatorial e complexa. Mudanças no quadro mastigatório 
podem ser observadas durante uma crise alérgica, já que esta pode provocar 
obstrução nasal, o que faz com que o individuo passe a usar a cavidade oral como 
passagem de ar. Objetivo: Investigar se existe associação entre a queixa de alergia 
respiratória e a presença de alterações na função mastigatória. Método: Participaram 
deste estudo 105 crianças, de ambos os gêneros, com idades entre nove e dez anos, 
advindas de uma escola pública da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Das 
crianças participantes, 50,5% (n=53) eram do gênero feminino e 49,5% (n=52) do 
gênero masculino. As informações foram coletadas mediante entrevista com os 
responsáveis. Foi investigada a presença ou não de quadro alérgico e as 
características do padrão mastigatório, sendo este classificado como alterado ou não. 
Resultados: Dentre os investigados 45,7% (n=48) apresentou queixa de alergia 
respiratória, sendo que destas 56,25% eram meninas e 43,75% meninos. Verificou-se 
ainda que 11,4% apresentaram alterações no padrão mastigatório. Foi observada 
associação entre a presença de queixa de alergia  e alteração na função mastigatória 
(p<0,05). Conclusão: Foi encontrada associação entre a presença de quadro alérgico 
e alteração no padrão mastigatório, tendo as crianças alérgicas demonstrado maior 
dificuldade na realização desta função. Sendo a alergia uma alteração de alta 
prevalência na população infantil é necessária a investigação de possíveis fatores 
etiológicos, visando à prevenção de consequências indesejáveis à saúde do individuo. 
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Avaliação do grau de conhecimento dos estudantes de odontologia em relação à 
fonoaudiologia                                                                                                        

Thayanna Belinha Bandeira Neves, Renata Veiga Andersen Cavalcanti, Juliana 
Barreto Rosa de Sousa 

 
Introdução: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal- Rio 
Grande do Norte                                                                                                        
Tipo: Original 
 
Introdução: A atuação interdisciplinar é de extrema importância para alcançar a 
eficácia no tratamento do sistema estomatognático. Dentro desse contexto, a 
Fonoaudiologia e a Odontologia têm trabalhado juntas na busca adequada entre a 
forma e função, favorecendo um equilíbrio do sistema estomatognático. Objetivo: 
Avaliou-se o grau de conhecimento dos estudantes do sétimo período do curso de 
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre o trabalho da 
Fonoaudiologia em parceria com a Odontologia. Método: O estudo foi do tipo 
descritivo, realizado através da aplicação de um questionário, que contou com 10 
perguntas selecionadas para esse estudo, dirigidas aos estudantes de graduação. 
Resultados: Da amostra analisada, 22 questionários, apenas um estudante (4,54%) 
afirma não conhecer a Fonoaudiologia. No que diz respeito à área da Odontologia de 
maior relação com a Fonoaudiologia, a Ortodontia teve maior percentual (90,90%), 
seguida da Odontopediatria (72,72%) e Prótese (54,54%). Quando foi perguntado se 
existe encaminhamento de pacientes para a Fonoaudiologia apenas 13 (59,09%) 
afirmaram já ter encaminhado, e ocorreu nos casos de interposição lingual e de 
tratamentos ortodônticos em geral. Entre as áreas da Fonoaudiologia que eles têm 
maior conhecimento destaca-se a Saúde Coletiva (31,25%), Linguagem (25%), Voz 
(25%) e Motricidade Orofacial (18,75%). No entanto, quando foram questionados, 
sobre a área da Fonoaudiologia que pode ajudar no tratamento odontológico, a mais 
citada foi Motricidade Orofacial (81,25), seguida de Linguagem (75%) e Voz (31,25%). 
A maioria (93,75%) respondeu não ter nenhuma informação teórica sobre a atuação 
da Fonoaudiologia durante a graduação. E todos os entrevistados (100%) afirmaram 
ser importante o paciente passar por uma avaliação fonoaudiológica, bem como a 
presença de um fonoaudiólogo no local de trabalho ou na clínica de graduação. 
Conclusão: Concluímos que os estudantes consideram importante a atuação da 
Fonoaudiologia em conjunto com a Odontologia, principalmente na área da Ortodontia. 
No entanto não há informação teórica sobre a Fonoaudiologia em sua formação. 
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ANAIS                                                                                                                 
AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DE LACTENTES PREMATUROS EM 

SITUAÇÃO DE ALEITAMENTO NATURAL E ARTIFICIAL                                        
Cristiane Faccio Gomes, Márcia Larissa Cavallari da Costa Góis,  Zuleika Thomson,  

Jefferson Rosa Cardoso 

Introdução: Centro Universitário de Maringá (CESUMAR)                                                                                                                
Tipo: Original 

Introdução: A eletromiografia de superfície é um exame não-invasivo para o estudo 
da função muscular através da análise do sinal elétrico produzido durante a contração 
muscular. Objetivo: O estudo o objetivo de avaliar a atividade dos músculos masseter 
e bucinador durante a sucção de lactentes prematuros em diferentes métodos de 
alimentação. Método: O estudo foi realizado com 49 lactentes prematuros de 28 a 35 
semanas de idade gestacional. A eletromiografia de superfície foi realizada nos 
lactentes durante a alimentação e foram divididos em cinco grupos: G1: 11 lactentes 
em aleitamento materno exclusivo por sucção direta da mama; G2: 10 lactentes em 
aleitamento materno predominante e uso de mamadeira ocasional; G3: 10 lactentes 
em aleitamento materno ocasional e uso de mamadeira predominante; G4: 7 lactentes 
em aleitamento materno exclusivo e uso de copo e G5: 11 lactentes em aleitamento 
artificial exclusivo e uso de mamadeira. Foi utilizado um eletromiógrafo de 2 canais e, 
concomitante à realização do exame, os lactentes foram filmados com uso de 
filmadora digital para auxiliar na análise do tempo de alimentação (T1, T2 e T3). A 
análise dos dados foi realizada por meio do teste de Análise de Variância. 
Resultados: Foi encontrada diferença estatisticamente significante para o músculo 
bucinador do T1 quando comparado aos grupos G1, G2 e G3, fato que revela maior 
ação muscular deste músculo no grupo de aleitamento materno exclusivo. Na 
comparação entre os grupos para o T1, o músculo masseter apresentou maior 
atividade no G1 e G4, fato que aproxima a alimentação por copo ao aleitamento 
materno no que diz respeito à ativação do músculo masseter. Na análise entre os 
grupos e tempos, o G2 apresentou a menor ação dos músculos masseter e bucinador 
em todos os tempos de sucção, fato que possibilita a suspeita da interferência da 
mamadeira na atuação dos músculos analisados. Na comparação dos músculos entre 
si houve maior atividade do masseter e bucinador no T1 no G4 (aleitamento por copo). 
Conclusão: Pode-se concluir que a musculatura da face sofre influências das formas 
de alimentação, principalmente quando há utilização de métodos artificiais como 

mamadeira. 
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Comparação entre técnicas de aplicação de calor superficial na face               

Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Juliana Gonçalves Dornela, Amanda Freitas 
Valentim, Tatiana Vargas de Castro Perilo, Adriana Silva França  

 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - MG 
Tipo: Original 
 
Introdução: A termoterapia consiste na aplicação de temperaturas com finalidades 
terapêuticas, quer seja por adição, na qual é empregado o calor, quer seja por 
subtração, a qual utiliza o frio. A termoterapia por adição pode ser realizada pela 
aplicação de calor seco ou úmido. Os princípios da transferência de calor sugerem que 
a aplicação de calor úmido é mais efetiva do que a aplicação do calor seco, pois a 
água apresenta maiores valores de condutividade térmica e capacidade calorífica do 
que o ar. Objetivo: comparar a transferência de calor nos tecidos orofaciais entre 
termoterapia com calor seco e termoterapia com calor úmido. Métodos: termoterapia 
foi aplicada na região da face, em três indivíduos do sexo feminino com idades de 24, 
25 e 28 anos, por meio de uma bolsa térmica elétrica à aproximadamente 42 °C 
durante 20 minutos. A aplicação de calor seco aconteceu posicionando-se a bolsa 
diretamente sobre a hemiface do paciente, enquanto na aplicação do calor úmido, esta 
foi envolvida em uma toalha umedecida com água. Para medição da temperatura, um 
termopar foi posicionado na parede extraoral e outro na parede intraoral da bochecha. 
Três hemifaces receberam primeiramente calor úmido e as outras três receberam o 
calor seco primeiro. As temperaturas foram registradas de minuto em minuto. A 
aquisição dos dados foi feita por meio de um leitor de temperaturas portátil. Foram 
analisadas a média da variação de temperatura intraoral e extraoral e as temperaturas 
máximas, comparando-se as duas modalidades de termoterapia por meio da aplicação 
do teste não paramétrico de Wilcoxon considerando significante, valores de p<0,05. 
Resultados: a aplicação do estímulo quente elevou a temperatura intraoral 
progressivamente, estabilizando, em geral, em torno de 38ºC a partir do 11º minuto de 
terapia para ambas as modalidades de aplicação do calor. A superfície extraoral teve 
um aumento rápido da temperatura com flutuações durante todo o tempo da medição. 
Não houve diferença estatisticamente significante entre calor seco e úmido no que diz 
respeito à variação de temperatura e ao valor de temperatura máxima alcançado. 
Conclusão: os valores de temperatura intraorais e extraorais foram similares para 
ambas as modalidades. 
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ANAIS                                                                                                     

Comportamento da língua e movimento velar e das paredes faríngeas durante a 

fala                                                                                                                               

Ana Flávia Rodrigues da Silva*, Gabriela Zuin Ferreir*, Olivia Mesquita Vieira de 

Souza*,***, Viviane Cristina de Castro Marino**, Jeniffer de Cássia Rillo Dutka* 

Instituição:*Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais- Bauru-SP,              
** Departamento de Fonoaudiologia da Unesp – Campus de Marília- Marília-SP, *** 
Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Bauru - SP           
Tipo de estudo: Procedimentos Clínicos 

Introdução: A avaliação videofluoroscópica da função velofaríngea tem papel 
importante para o diagnóstico e tratamento da disfunção velofaríngea (DVF), além de 
permitir a visualização das estruturas orais e da nasofaringe em repouso e em 
movimento. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo descrever o comportamento da 
língua, o movimento do véu palatino e das paredes faríngeas durante a fala conforme 
observados em exame videofluoroscópico. Método: Foram analisados 84 exames de 
videofluoroscopia durante produção de fala oral de pacientes com sinais clínicos de 
disfunção velofaríngea. Os pacientes estudados foram encaminhados para avaliação 
do padrão de funcionamento velofaríngeo e definição de conduta. Um protocolo para 
interpretação das imagens foi aplicado e estudados em visão lateral: 1) presença de 
movimento e altura do joelho do véu palatino, 2) presença de anel de Passavant, e 3) 
postura da língua em relação à parede posterior da faringe.  Em visão frontal foi 
estudado o movimento das paredes laterais da faringe. Resultados: 100% dos 
pacientes avaliados apresentaram movimento do véu palatino durante produção de 
fala oral, sendo que 33% demonstraram joelho na altura do plano palatino e 12% não 
apresentaram joelho. Em relação à postura da língua, 43% dos exames revelaram 
função adequada e 46% indicaram retração de língua em direção à parede posterior. 
O anel de Passavant foi identificado em 50% das amostras avaliadas. Em relação ao 
movimento de paredes laterais foi observado medialização em 76% dos exames e 
ausência de movimento em 2%. Conclusão: Um melhor entendimento sobre o 
comportamento das estruturas da velofaringe e da língua durante a produção da fala é 
importante no gerenciamento da disfunção velofaríngea e pode otimizar a definição da 
melhor conduta para tratamento desta condição. 
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ANAIS                                                                                                              
Conhecimento sobre Educação em Saúde Relacionado à Motricidade Orofacial – 

Resultados Preliminares                                                                                        
Andréa Caroline de Almeida Galvão, Anne da Costa Alves, Bianca de Freitas 

Felgueiras, Maria Luíza Cavalcanti Ferreira de Melo, Rafaela Aline Leite da Fonseca, 
Flávia Horta Azevedo Gobbi, Renata Veiga Andersen Cavalcanti 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal – RN                               
Tipo: Original 
 
Introdução: A promoção e prevenção em saúde consistem em atividades educativas 
dirigidas a modificação de maus hábitos, em comportamentos saudáveis focando a 
qualidade de vida. Os hábitos orais podem gerar alterações oclusais – dentárias e/ou 
esqueléticas- e, conseqüentemente, prejudicar o desenvolvimento do sistema 
estomatognático, a nível estrutural e funcional. Objetivo: Verificar o conhecimento dos 
pais e/ou responsáveis das crianças em atendimento na clínica odontológica infantil, 
quanto à importância das medidas de educação em saúde da motricidade orofacial. 
Método: Foram realizadas atividades de orientações aos responsáveis, através de 
materiais explicativos - folders e banners - e palestras para os pacientes e seus 
responsáveis, sobre a fonoaudiologia, a motricidade orofacial e seus principais 
distúrbios. Ao final da primeira apresentação, ocorreu um diálogo com os 11 
responsáveis presentes, para maiores esclarecimentos e em seguida foi aplicado um 
questionário - elaborados pelos pesquisadores, com questões fechadas -, a fim de 
verificar o conhecimento prévio sobre a fonoaudiologia. Resultados: A análise dos 
questionários evidenciou que 6 (54,54%) dos entrevistados não tinham conhecimento 
sobre a fonoaudiologia; os que conheciam 3 (27,27%) elencaram a área da Voz como 
a mais popular; 10 (90,90%) evidenciaram a importância da avaliação fonoaudiológica 
nos pacientes em tratamento ortodôntico, e o conhecimento sobre os hábitos orais, 
que auxiliarão na prevenção dos problemas relacionados à motricidade orofacial. 
Conclusão: Ressaltamos que os responsáveis apresentavam pouco conhecimento 
sobre a fonoaudiologia e a motricidade orofacial. Sendo fundamentais essas ações, 
para a adesão ao tratamento fonoaudiológico e odontológico, visando melhores 
resultados terapêuticos. 
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ANAIS                                                                                                                    
Contribuição da fonoaudiologia para o aleitamento materno em recém-nascidos 

com fissura de lábio e/ou palato                                                                              
Aline Morais Ferreira, Divany Guedes Pereira da Cunha, Lílian Correia Rodrigues de 

Araújo, Manuela Leitão de Vasconcelos  

 
Instituição: Instituto Cândida Vargas- João Pessoa- PB                                                       
Tipo: Revisão Sistemática 
 
Introdução: A fissura lábio palatina consiste em uma malformação facial, congênita, 
que ocorre no período embrionário devido à falta de fusão de processos responsáveis 
pela formação da face (SILVA, FÚRIA e DI NINNO, 2005). A etiologia envolve fatores 
genéticos e ambientais. Mendes e Lopes (2006) referem que as fissuras lábio palatina 
classificam-se em: fissura pré-forame incisivo, fissura pós-forame incisivo, fissura 
transforame incisivo e fissuras raras de face.Tal malformação ocasiona alterações 
anatômicas e funcionais que comprometem as funções estomatognáticas, 
principalmente a sucção, no período neonatal. Ressaltando que o aleitamento materno 
promove benefícios nutricionais, imunológicos e psicológicos para o recém nascido 
(RN), deve ser incentivado, sobretudo respeitando os aspectos emocionais da mãe e 
familiares com o bebê. Objetivo: explicitar a importância da orientação 
fonoaudiológica aos pais e a equipe multiprofissional com relação ao aleitamento 
materno em RN fissurados. Métodos: foi realizado  um levantamento bibliográfico em 
diversas fontes sobre o tema abordado. Resultados: O RN com fissura de lábio e/ou 
palato pode apresentar dificuldades na alimentação, pois a sucção pode está 
comprometida. De acordo com Mendes e Lopes (2006) a dificuldade de alimentação 
está relacionada com o tipo de fissura, confirmando Di Ninno (2006) quando refere que 
as crianças com fissura envolvendo palato apresentam maior dificuldade quanto à 
alimentação do que as com fissura labial. Além disso, a falta de orientação aos pais 
também interfere na alimentação, principalmente no aleitamento materno, 
considerando, ainda a falta de preparo dos profissionais de saúde. Segundo Martins 
(2001) as orientações fonoaudiológicas abrangem alimentação, cirurgias e respectivos 
cuidados, estimulação da linguagem oral e apoio multidisciplinar no tratamento do 
fissurado. O autor ainda acrescenta que na falta de adaptação da criança ao seio são 
fornecidas orientações sobre outros métodos de alimentação. Di Ninno (2006) destaca 
que essas orientações aos pais são mais importantes no período neonatal e devem 
ser oferecidas ainda na maternidade. Conclusão: visto que diversos fatores interferem 
no aleitamento materno torna-se essencial a orientação fonoaudiológica aos pais e 
demais profissionais minimizando assim as dificuldades alimentares. Desta forma, 
contribui-se para o aleitamento materno e melhoria da qualidade de vida do recém 
nascido. 
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ANAIS                                                                                                              
CORRELAÇÃO DO COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO COM A DEGLUTIÇÃO 

EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA                    
Maria Cristina de Alencar Nunes, Marina Rodrigues Bueno Macri, Ana Maria Furkim, 

Daniel Zeni Rispoli, Irieni Melek, Jair Mendes Marques, Rosane Sampaio Santos 

Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) – Curitiba- PR                                           
Tipo: Original 

Introdução: Vários fatores podem levar a ingestão inadequada de alimentos em 
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), entre eles a disfagia, 
possivelmente decorrente da dificuldade na mastigação, dispneia, tosse, secreção e 
fadiga (RABE et al., 2007; WEDZICHA & SEEMUNGAL, 2007). Objetivo: 
Correlacionar o comprometimento respiratório com a deglutição em pacientes com 
DPOC. Métodos: Estudo de coorte prospectivo realizado no Hospital Angelina Caron 
com 19 indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico médico confirmado de DPOC. 
Dos 19, 7 (40,0%) eram do sexo feminino e 12 (60,0%) do masculino com faixa etária 
entre 50 a 85 anos. Todos foram avaliados no mesmo dia com a expirometria, a 
avaliação clínica funcional da deglutição e a avaliação nasolaringofibroscópica da 
deglutição (FEES®). Resultados: Quanto aos comprometimentos respiratórios, 
dezesseis pacientes (85,0%) estavam em ar ambiente, três (15,0%) 
oxigenodependente, sendo um (5,0%) com 2 litros de oxigênio, um (5,0%) com 3 litros 
de oxigênio e um (5,0%) com 5 litros de oxigênio. Já o padrão respiratório, quatro 
pacientes (20,0%) apresentaram respiração ruidosa, um (5,0%) respiração oral, quatro 
(20,0%) mista, um (5,0%) taquipneia e nove (50,0%) apresentaram dispneia. Na 
avaliação clínica funcional da deglutição os 19 (100,0%) pacientes apresentaram 
sinais clínicos de tosse e na FEES® não apresentaram disfagia. Conclusão: Conclui-
se neste estudo que os pacientes com comprometimento respiratório com DPOC não 

apresentaram disfagia. 
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ANAIS                                                                                                                       
Correlação entre dimensões do orifício velofaríngeo, emissão de ar nasal e 

ronco nasal na fala de indivíduos com fissura de palato reparada                        
Rafaeli Higa Scarmagnani, Maria Natália Leite de Medeiros, Ana Paula Fukushiro, 

Renata Paciello Yamashita. 

Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) - Bauru-SP        
Tipo de Estudo: Original 

Introdução: A maioria das alterações de fala observadas na fissura palatina operada 
relaciona-se direta ou indiretamente à disfunção velofaríngea (DVF), a qual pode 
permanecer mesmo após a correção cirúrgica primária do palato. Sintomas de fala 
característicos, como a emissão de ar nasal e o ronco nasal podem ser observados 
comprometendo, assim, a inteligibilidade da fala na dependência da gravidade da DVF. 
A literatura sugere uma possível relação de causa e efeito entre o grau de disfunção 
velofaríngea e a presença destes sintomas de fala. Objetivo: Investigar a correlação 
entre as dimensões do orifício velofaríngeo e a presença ou ausência de emissão de 
ar nasal audível (EAN) e ronco nasal (RN). Método: Foram avaliados 68 pacientes 
com fissura labiopalatina reparada, entre 6 e 47 anos de idade, de ambos os sexos, os 
quais foram submetidos à avaliação aerodinâmica da fala (técnica fluxo-pressão) para 
a medida da área do orifício velofaríngeo e à gravação de amostra de fala. A área 
velofaríngea foi determinada durante a produção da plosiva /p/ inserida numa frase. 
Os valores de área velofaríngea obtidos foram analisados pelo seguinte critério: 0 a 
4,9mm2 = fechamento velofaríngeo adequado; 5 a 19,9mm2 = fechamento marginal e, 
20mm2 ou mais = fechamento inadequado. A presença ou ausência da EAN e do RN 
foram identificadas por 3 fonoaudiólogos utilizando-se gravação de fala composta por 
10 sentenças contendo, predominantemente, vocábulos com a plosiva /p/. 
Resultados: O Teste Qui-Quadrado revelou que existe correlação significativa (p = 
0,000) entre o fechamento velofaríngeo e a EAN. A ausência da EAN está fortemente 
associada ao fechamento velofaríngeo adequado e a sua presença está associada ao 
fechamento inadequado. Verificou-se, da mesma forma, correlação significativa entre 
RN e fechamento velofaríngeo (p = 0,022). Entretanto, neste caso, a ausência do RN 
está mais associada ao fechamento velofaríngeo inadequado e a sua presença está 
associada ao fechamento adequado. Conclusão: Estes resultados preliminares 
sugerem que a identificação da ENA e do RN durante a avaliação perceptivo-auditiva 
da fala pode predizer as dimensões do orifício velofaríngeo, auxiliando assim, o 
fonoaudiólogo na definição de uma conduta mais segura e efetiva quanto ao 
tratamento da DVF. 
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ANAIS                                                                                                                               
Correlação entre os achados da avaliação clínica e instrumental da língua                     

Bárbara Antunes Rezende, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Andréa Rodrigues 
Motta 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte – MG 
Tipo de Estudo: Original 
 
Introdução: A língua humana tem participação ativa nos processos de sucção, 
mastigação, deglutição e fala, fundamentais na manutenção da qualidade de vida. As 
forças e movimentos produzidos por este órgão são fatores determinantes do seu 
funcionamento. Sabe-se que alterações na tensão da língua são encontradas em 
diferentes quadros clínicos, por exemplo, em respiradores orais e pacientes disfágicos. 
Para que um tratamento seja efetivo é necessária a realização de avaliações precisas 
e que propiciem condições suficientes para determinar o prognóstico. Objetivos: 
correlacionar os aspectos encontrados durante a avaliação clínica da língua com a 
força axial máxima e média lingual, assim como os aspectos clínicos mais prevalentes 
entre si. Métodos: estudo transversal observacional realizado com 48 adultos 
saudáveis. Os participantes foram submetidos à avaliação clínica e instrumental da 
língua. A avaliação instrumental da força da língua foi realizada por meio do 
FORLING, aparelho desenvolvido pelo Grupo de Engenharia Biomecânica da UFMG. 
Os dados foram analisados por meio do teste T e Qui-quadrado, ao nível de 
significância de 5%. Resultados: os movimentos de sucção da língua no palato, 
vibração e a elevação do assoalho da boca durante a elevação da língua foram os 
aspectos com maior número de indivíduos alterados (31,3% cada). No que se refere à 
tensão da língua, 37,5% apresentou o parâmetro adequado. A variável tremor foi 
observada em 43,8% da amostra, sendo verificada maior ocorrência durante os 
movimentos linguais (21,8%). A força máxima e média dos indivíduos avaliados neste 
estudo foi de 16,1 N e 11,6 N, respectivamente. Ao se correlacionar os aspectos da 
avaliação clínica com a força máxima e média lingual, a única variável com relação 
significante foi a elevação do assoalho da boca na sucção da língua no palato. Ao se 
correlacionar os aspectos clínicos entre si não foi constatada relação significante entre 
as variáveis estudadas. Conclusões: não foi verificada relação entre os aspectos da 
avaliação clínica correlacionados com as forças axiais máximas e médias produzidas 
pela língua, exceto para a variável elevação do assoalho da boca na sucção da língua 
no palato. Também não se observou relação entre as variáveis clínicas analisadas 
quando comparadas entre si. 
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ANAIS                                                                                                                           
Correlação entre pneumonia aspirativa e aspiração traqueal 

Hellen Nataly Correia Lagos, Gisela Hirata; Rosane Sampaio Santos, Adriane Celli, 
Edna Marcia Silva Abdulmassih. 

 
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - Curitiba – PR 
Tipo: Original 
 
Introdução: Pacientes com disfagia têm risco aumentado de aspiração traqueal, ou 
seja, da passagem de alimentos e/ou fluídos abaixo das pregas vocais entrando nas 
vias respiratórias, aumentando o risco de pneumonia e problemas associados¹. Para 
LANGMORE (1999) são necessários três pré-requisitos para o desenvolvimento da 
pneumonia aspirativa: a) germe patogênico presente no material a ser aspirado; b) o 
material precisa ser aspirado e c) os pulmões precisam ser incapazes de resistir aos 
germes patogênicos.Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a aspiração 
traqueal pela videofluoroscopia em crianças com e sem queixa de pneumonia 
recorrente.Procedimentos: Estudo retrospectivo observacional através da análise dos 
resultados do estudo dinâmico da deglutição por videofluoroscopia correlacionados 
com o histórico de pneumonias referidas pelo responsável. Foram analisados os 
exames de 71 crianças portadoras de paralisia cerebral, entre 0 e 14 anos, realizados 
no Hospital de Clínicas do Paraná, entre os anos 2008 a 2011.Resultados: Dentre os 
71 estudos da deglutição e anamneses analisados, 19 apresentavam queixa de 
histórico de pneumonias anteriores; sendo que 11(57,9%) apresentavam aspiração 
traqueal de pelo menos uma consistência e 8 (42,1%) não apresentavam aspiração 
traqueal. Das 52 anamneses sem referência de histórico de pneumonias anteriores, 
observamos que 38 (73,1%) das crianças não apresentavam aspiração traqueal e 14 
(26,9%) apresentavam aspiração traqueal de pelo menos uma consistência. 
Conclusão: O histórico de pneumonias anteriores não deve ser o único parâmetro de 
suspeita de aspiração traqueal e a presença de aspiração traqueal não pode ser 
considerada como o maior causador de pneumonia nesta população. 
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ANAIS                                                                                                                     

CRIANÇA E CHUPETA: OS ASPECTOS DE UMA RELAÇÃO CULTURAL           

Kelly Helloysi Santini, Ana Paula Machado Velho, Cristiane Faccio Gomes 

Instituição: Centro Universitário de Maringá – PR                                                               

Tipo: Revisão Sistemática 

  Introdução: Em novembro de 2011, realizou-se um levantamento das crianças de 1 
ano e 11 meses a 5 anos e 11 meses, a partir de questionário enviado aos 
responsáveis dos 152 alunos de um Centro Municipal de Educação Infantil de Maringá 
(CMEI). Os 128 questionários que retornaram mostraram que 28,12% das crianças 
apresentaram o uso. A equipe do CMEI revelou que, os pais mesmo sabendo que a 
criança fica na escola sem a chupeta, entregam o objeto já na saída para casa. 
Objetivo: Para conhecer os aspectos culturais que levam à oferta, foi realizada uma 
revisão bibliográfica. Método: Realizou-se um levantamento das produções científicas 
sobre os aspectos culturais do uso da chupeta, nas bases Medline, Lilacs, Scielo e 
Biblioteca Cochrane. Resultados: Pizzol et al (2011) registraram que 66,37% recebe a 
chupeta no primeiro mês de vida. Há a crença de que ela acalma o bebê. Fófano et al 
(2009) apresentaram que 60,9% das mães ofereceram para acalmar e silenciar o 
choro. Rached & Castilho (2009) observaram que há (24%) influência das avós e de 
outros familiares (30,5%). Fófano et al (2009) constataram que 61,6% da amostra 
estudada tinham conhecimento dos malefícios da chupeta e que 37,5% reconheciam 
que ela não deveria ser ofertada. Rached & Castilho (2010) registram que 80,2% dos 
entrevistados tinham consciência de que ela afeta a dentição; 7,8% interfere na 
amamentação; 2,6% afeta a fala; 1,9% causa infecção; 0,7% afeta a mastigação e 
deglutição e 0,3% causa dependência.  Na amostra de Serra-Negra et al (2006) os 
pais tinham conhecimento que esta podia provocar “dentes tortos” (65,3%) e males 
ligados à higiene (32,6%). Conclusão: Diante da constatação de que há grande 
influência da família na oferta da chupeta, mesmo naquelas em que os pais e 
responsáveis conhecem os malefícios que o uso continuado oferece, se torna 
necessário rever as ações de promoção da saúde. Agir sobre a reconstrução da 
relação simbólica entre a imagem do recém-nascido e a chupeta é uma das soluções 
encontradas nesta pesquisa, que visa a planejar ações nos CMEIs.  
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ANAIS                                                                                                              
Diagnósticos e Tratamento da Disfunção Velofaríngea na Distrofia Miotônica de 

Steinert: relato de caso clínico                                                                                    
Maria Natália Leite de Medeiros, Cristina Guedes de Azevedo Bento-Gonçalves, 

Telma Vidotto de Souza Brosco, Maria Cristina Zimmermann, Jeniffer de Cássia Rillo 
Dutka, Olívia Mesquita, Homero Carneiro Aferri 

 
Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) – Bauru - SP             
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: Disfunção Velofaríngea na Distrofia Miotônica de Steinert. Objetivos: 
Descrever um caso clínico de Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) caracterizada por 
fraqueza muscular progressiva e atrofia da musculatura do pescoço, da face e das 
partes distais de membros. A paciente do sexo feminino e 5 anos de idade, apresenta 
um quadro de fraqueza da musculatura orofaríngea que resultou em disfunção 
velofaríngea (DVF) com hipernasalidade em grau moderado a grave. Procedimentos: 
Foram realizadas avaliação fonoarticulatória (AFA), contendo os aspectos 
morfofuncionais dos órgãos fonoarticulatórios (OFA’s), avaliação perceptivo-auditiva 
da fala, exames instrumentais diretos da velofaringe com a nasofaringoscopia e a 
videofluoroscopia, além de avaliação genética. Resultados: O paciente apresentou na 
AFA, aspectos morfofuncionais de OFA’s normais, estruturas velofaríngeas íntegras 
na inspeção clínica oral; na avaliação perceptivo-auditiva foi constatada DVF com 
hipernasalidade em grau de moderada a grave, emissão de ar nasal, fraca pressão 
intra-oral nos fonemas plosivos e fricativos e ausência de articulações compensatórias 
e distúrbios fonológicos; quanto aos exames instrumentais, a nasofaringoscopia 
realizada em 2007 revelou a presença de sinais compatíveis com a fissura submucosa 
oculta, pouca elevação do véu palatino, boa constrição das paredes laterais da faringe, 
sendo indicado correção cirúrgica com a técnica de retalho faríngeo. Na 
videofluoroscopia, realizada na mesma época, observou-se a presença de toque do 
véu na tonsila faríngea no sopro e fones /f/ e /s/, falha no fechamento velofaríngeo nas 
demais emissões orais e boa constrição das paredes laterais. As medidas da 
velofaringe estavam dentro dos padrões de normalidade para a idade. Neste período 
foi confirmado o quadro de Distrofia Miotônica de Steinert pelo Centro de Estudos do 
Genoma Humano da Universidade de São Paulo, sendo que a videofluoroscopia 
realizada em 2010 mostrou diminuição nos movimentos da velofaringe. Diante disso, 
foi contra-indicada a cirurgia para a correção da DVF, e indicada adaptação de prótese 
de palato obturadora. Após sua adaptação foi realizada fonoterapia intensiva no HRAC 
por 2 semanas com pouca evolução. Conclusão: devido ao caráter progressivo da 
doença, o prognóstico do tratamento da DVF é limitado, embora a prótese de palato 
permita modificações e ajustes de acordo com as necessidades.  
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ANAIS                                                                                                                              
Disfagia Orofaríngea pós Acidente Vascular Encefálico Isquêmico: Relato de 

Caso 
Cláudia Maria Dias Moreira, Clariana Garcia Cestari, Erica Zattar Ribeiro, Eduardo dos 

Santos Garcia 
 

Instituição: Hospital São Luiz - Cáceres - MT 
Tipo: Relato de Caso 

 
  
Tema: Paciente,E.S.F.,52a, masculino, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE) 
de tronco na região direita comprometendo os pares cranianos IX e X e núcleo 
vestibular. Evoluiu no pós AVE com Disfagia Orofaríngea importante e presença de 
sonda nasoenteral. Objetivo: Descrever e analisar aspectos clínicos, diagnóstico, 
tratamento fonoterápico e sua evolução. Procedimentos: Optou-se por não ofertar 
alimento de qualquer consistência ao paciente tanto na avaliação objetiva quanto na 
avaliação clínica da deglutição devido à importante dificuldade em deglutir 
apresentada. Na videoendoscopia da deglutição apresentou ausência de sensibilidade 
faringolaríngea, estase salivar presente em seios piriformes, região retrocricóidea e 
valécula, atraso do disparo do reflexo de deglutição e reflexo de proteção ausente, 
tendo como diagnóstico otorrinolaringológico, Disfagia Orofaríngea de grau moderado 
a severo. Foi mantida a via alternativa alimentar por sonda nasoenteral e 
encaminhamento para fonoterapia. Em avaliação fonoaudiológica clínica da deglutição 
por meio do Protocolo de Avaliação de Risco para Disfagia (PARD) foi observado 
mobilidade orofacial lentificada, tonicidade orofacial diminuída, elevação laríngea 
reduzida, múltiplas deglutições sem sinais de clareamento, não apresentou deglutição 
da saliva e apresentou emagrecimento. Em avaliação odontológica foi observado 
presença de prótese parcial removível inferior e doença periodontal moderada. Como 
estratégias na fonoterapia foram realizados exercícios de fortalecimento e de 
sensibilidade da musculatura orofaríngea, manobras posturais e facilitadoras e quando 
seguro, a introdução de diferentes consistências e volumes alimentares, além de 
orientações. Resultados: Após 03 meses e 17 dias de fonoterapia, o paciente se 
alimenta pela via oral, apresentou sinais de clareamento espontâneo. Com alimentos 
pastosos não apresenta sinais de engasgos ou tosse. Apresentou melhora quanto à 
mobilidade e tonicidade orofacial. Apresentou ganho de peso.  Conclusão: Um 
diagnóstico precoce, uma via alimentar segura, seguido de estratégias de reabilitação 
adequadas levaram ao restabelecimento da função da deglutição com segurança e 
eficiência. O que ajudou a evitar o desencadeamento de complicações que 
prejudicassem a recuperação funcional desse paciente disfágico. 
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ANAIS 
EFEITO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA INSUFICIÊNCIA VELOFARÍNGEA 

SOBRE A NASALÂNCIA DA FALA EM INDIVÍDUOS COM FISSURA 
LABIOPALATINA SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOGNÁTICA.                                

Maria Natália Leite de Medeiros, Gabriella Arioli Brito, Bruna Mara Adorno Marmontel 
Araújo, Ana Paula Fukushiro, Renata Paciello Yamashita. 

 
Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) - Bauru-SP 
Tipo: Original. 
 
Introdução: A cirurgia ortognática com avanço de maxila (CO) modifica o 
posicionamento das estruturas orofaciais induzindo novos padrões adaptativos. No 
indivíduo com fissura labiopalatina, a manipulação das estruturas velofaríngeas pode 
resultar na insuficiência velofaríngea (IVF) em decorrência do aumento do espaço 
velofaríngeo provocado pelo avanço da maxila. Nestes casos, podem ocorrer prejuízos 
na fala, sendo o aparecimento da hipernasalidade o sinal mais evidente. Na maioria 
dos casos, o tratamento da IVF secundária à CO é cirúrgico, sendo que as técnicas 
mais comumente empregadas para este fim são o retalho faríngeo, a esfincteroplastia 
e a veloplastia intravelar. Objetivos: Este estudo teve por objetivo investigar a 
ressonância da fala, obtida por meio de nasometria, após a correção cirúrgica da IVF 
nos pacientes que passaram a apresentar hipernasalidade significativa decorrente da 
CO. Métodos: Análise retrospectiva da nasalância (correlato acústico da nasalidade) 
obtida durante a leitura de 5 sentenças contendo sons exclusivamente orais, em 10 
pacientes com fissura labiopalatina avaliada, em média, 05 dias antes e, 
aproximadamente 13 meses após a correção cirúrgica da IVF. A nasometria foi 
realizada utilizando-se um nasômetro (modelo 6200-3 Kay Elemetrics Corp.) 
considerando como limite superior de normalidade o valor de 27%. Todos os pacientes 
apresentavam escores de nasalância normais antes da CO e foram submetidos à 
correção cirúrgica da IVF devido ao aumento significativo da nasalância após o avanço 
de maxila. Resultados: Verificou-se, após a correção cirúrgica da IVF, que 80% (8) 
dos pacientes passaram a apresentar escores de nasalância indicativos de ausência 
de hipernasalidade e 20% (2) apresentaram escores acima do limite normal, indicando 
a presença de hipernasalidade residual. Conclusão: Esses resultados preliminares 
mostraram que a cirurgia corretora da IVF foi um tratamento efetivo nos casos de IVF 
secundária à cirurgia ortognática, uma vez que a maioria dos pacientes voltou a 
apresentar ressonância equilibrada, identificada por meio da nasometria. Estudos 
posteriores devem ser conduzidos com o objetivo de confirmar este resultado em um 
maior número de indivíduos. 
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ANAIS                                                                                                                            
Eficácia da intervenção fonoaudiológica em grupos de orientação de um 

programa materno infantil                                                                                       
Aline Oliveira Baruzzi, Ana Carolina Ramos de Oliveira Borges , Ana Paula d´Oliveira 

Gheti Kao, Emelie Villela da Costa, Talita Mazzariello Roveri 

 
Instituição: Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis- São Paulo- SP       
Tipo: Original 

Introdução: O Setor de Fonoaudiologia do Programa Einstein na Comunidade de 
Paraisópolis atua no Programa Materno Infantil (Grupo de Gestantes e Grupo de 
Bebês de 0 a 12 meses), inserido em uma equipe multidiscilpinar que realiza 
intervenções voltadas à  promoção e prevenção em saúde. Os temas abordados pela 
Fonoaudiologia referem-se a orientações acerca de aleitamento materno, hábitos 
orais, desenvolvimento de fala e audição. Objetivo: Verificar a eficácia da intervenção 
Fonoaudiológica pré e pós orientação a mães e gestantes do Programa Materno 
Infantil. Métodos: Em 2011, a atuação da Fonoaudiologia neste Programa foi avaliada 
por meio de questionários aplicados pré e pós-orientação fonoaudiológica. Nos 
questionários a participante deveria assinalar uma entre três alternativas (falso, 
verdadeiro e não sei) para cada frase afirmativa referente ao tema proposto.  Foram 
inclusos nesta análise apenas os questionários respondidos pelas mesmas 
participantes nas etapas pré e pós-orientação Fonoaudiológica, o que resultou no 
número final de 40 questionários. Resultados: Observou-se significativo aumento de 
respostas corretas em quase todos os aspectos abordados, no comparativo pré e pós-
orientação Fonoaudiológica. Quanto ao tema “Aleitamento materno”, destacou-se 
maior percentual de mães que demonstraram saber que a sucção estimula a produção 
de leite (75% para 87,5% de respostas corretas). No tema “Hábitos Orais” observou-se 
significativo aumento de participantes que demonstraram conhecimento sobre as 
conseqüências ortodônticas e funcionais (respiração, deglutição, fala, mastigação) do 
uso de mamadeira, chupeta e sucção de dedo (39,3% para 60,7%). Com relação ao 
Desenvolvimento de Fala, o aspecto mais significativo foi o aumento de mães que 
demonstraram conhecimentos sobre os estímulos para o desenvolvimento da fala e 
audição (de 38,9% para 66,7%). No que se refere ao Desenvolvimento da Audição 
houve aumento no índice de respostas corretas pós-intervenção fonoaudiológica nos 
temas sobre a importância dos cuidados com a audição e a importância do teste da 
orelhinha (77,8% para 100%) e sobre a relação entre fala e audição (38,9% para 
66,7%). Conclusão: Os achados demonstram a relevância da atuação 
fonoaudiológica em grupos de orientação, constituindo importante ferramenta na 
promoção e prevenção em saúde, em especial das funções estomatognáticas. 
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ANAIS                                                                                                        
ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE DOS MÚSCULOS SUPRA-HIÓIDEOS 

DURANTE A DEGLUTIÇÃO: UM ESTUDO DA NORMALIDADE                             
Luciana Rodrigues Belo, Maria das Graças Wanderley de Sales Coriolano, Danielle 

Carneiro, Douglas Monteiro da Silva, Elizabeth Gomes da Silva, Emmily Silva Fortuna, 
Otávio Gomes Lins. 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Recife - PE 
Tipo: Original 
 
Introdução: A Eletromiografia de Superfície (EMGs) é uma ferramenta que vem sendo 
utilizada na fonoaudiologia para monitorar a deglutição e auxiliar o tratamento das 
disfagias orofaríngeas neurogênicas. Objetivo: identificar características e valores 
sugestivos de normalidade para a EMGs dos músculos supra-hióideos (MSH) durante 
a deglutição de diferentes volumes de água e iogurte consistente. Métodos: Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Centro 
de Ciências da Saúde da UFPE através do Of. 375/08 e realizado no Laboratório de 
Eletroneuromiografia do Hospital das Clínicas da UFPE. Participaram desse estudo 
165 sujeitos de ambos os gêneros separados por décadas de faixas etárias. A EMGs 
foi realizada através do eletromiógrafo conectado a um computador notebook. Os 
eletrodos foram posicionados abaixo do queixo e o eletrodo terra foi posicionado em 
clavícula direita. As provas testadas foram: a deglutição de 10 e 20 ml de água, 5 e 10 
ml de iogurte consistente. Os participantes foram orientados a deglutir após o 
comando do operador do EMGs. A análise estatística foi feita a partir da análise de 
variância (ANOVA) e Newman-Keuls para as comparações post-hoc.  O p crítico foi de 
0,05. Os valores sugestivos de normalidade foram obtidos a partir do percentil 5 e 
percentil 95.  Resultados: a amplitude eletromiográfica foi mais elevada na deglutição 
dos volumes maiores, tanto para a água como para o iogurte (p=0,009 e p=0,000, 
respectivamente). A amplitude do iogurte foi mais elevada que da água (p= 0,000) e os 
idosos com idade ≥ 80 anos apresentaram duração mais prolongada que as demais 
faixas etárias em todos os volumes que foram oferecidos. Valores sugestivos de 
normalidade foram propostos nesse estudo. Conclusão: A utilização de valores de 
referência da EMGs durante a deglutição pode auxiliar as avaliações clínicas, 
monitoramento das sessões de fonoaudiologia e gerenciamento fonoaudiológico, 
porém para identificar a aplicabilidade destes valores é necessário que novos estudos 
sejam realizados. 
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ANAIS                                                                                                    
ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE DOS MÚSCULOS SUPRA-HIÓIDEOS 

DURANTE O CONSUMO DE 100 ML DE ÁGUA: UM ESTUDO DAS 
CARACTERÍSTICAS DE NORMALIDADE                                                                 

Luciana Rodrigues Belo, Maria das Graças Wanderley de Sales Coriolano, Danielle 
Carneiro, Douglas Monteiro da Silva, Elizabeth Gomes da Silva, Emmily Silva Fortuna, 

Otávio Gomes Lins. 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Recife – PE 
Tipo: Original 
 
Introdução: A Eletromiografia de Superfície (EMGs) é uma ferramenta que vem sendo 
bastante utilizada no estudo da deglutição e poucos estudos analisaram o consumo de 
água. Objetivo: caracterizar a atividade dos músculos supra-hióideos (MSH) durante o 
consumo contínuo de 100 ml (CC100ml) de água e propor valores sugestivos de 
normalidade da EMG sujeitos saudáveis. Métodos: Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da 
UFPE através do Of. 375/08 e realizado no Laboratório de Eletroneuromiografia do 
Hospital das Clínicas da UFPE. Participaram desse estudo 148 sujeitos de ambos os 
gêneros separados por décadas de faixas etárias. A EMGs foi realizada através do 
eletromiógrafo conectado a um computador notebook. Os eletrodos foram 
posicionados abaixo do queixo e o eletrodo terra foi posicionado em clavícula direita. A 
prova testada foi o CC100 ml e o comando dado foi para que os participantes 
consumissem o conteúdo como o fariam em suas casas. A análise estatística foi feita 
a partir da análise de variância.  O p crítico foi de 0,05. Os valores sugestivos de 
normalidade foram obtidos a partir do percentil 5 e 95. Resultados: Não foram 
observadas diferenças significativas entre os sexos na análise do número de 
deglutições, mas sim quase significativas (ANOVA, p=0.064). Enquanto a duração do 
consumo total foi significativamente mais prolongada nas mulheres (ANOVA, 0,006). 
Entre as faixas etárias não foram observadas diferenças significativas no número de 
deglutições realizadas (ANOVA, p= 0,191). Enquanto na duração total não foi 
encontrado diferença significativa, mas sim quase significativa (ANOVA, p=0,069), 
demonstrando uma tendência nos mais idosos a levar mais tempo para consumir 100 
ml de água que os mais jovens. Conclusão A utilização dessas informações poderá 
auxiliar as avaliações clínicas, monitoramento das sessões de fonoaudiologia e 
gerenciamento fonoaudiológico, porém é importante salientar que a variabilidade inter 
e entre sujeitos, diferenças anatomofisiológicas, mudanças metodológicas e as 
especificações do equipamento, podem influenciar nos valores sugestivos de 
normalidade propostos. 
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ANAIS                                                                                                                               
EMG BIOANALYZERBR PARA A ANÁLISE DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS NA 

DEGLUTIÇÃO 
Luciana Rodrigues Belo, Paulo Feodrippe, Maria das Graças Wanderley de Sales 

Coriolano, Danielle Carneiro de Menezes, Otávio Gomes Lins 
 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Recife – PE 
Tipo: Original 
 
Introdução: O grupo de pesquisa intitulado neurofisiologia clínica e experimental da 
UFPE desenvolveu um software para facilitar e reduzir falhas nas transferências de 
dados da Eletromiografia de Superfície (EMG). Objetivo:descrever as etapas de 
construção do EMG BioanalyzerBR (versão 1.0) e demonstrar a sua aplicabilidade na 
análise de parâmetros fornecidos pela EMGs no estudo da deglutição. Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo que consistiu de uma interface gráfica para uso dos 
profissionais de saúde, que utilizam a EMGs em pesquisas científicas, para o estudo 
da deglutição. O EMG BioanalyzerBR foi escrito no SCILAB, que é um ambiente de 
desenvolvimento de fácil acessibilidade e programação.  Após o processamento 
analógico, o sinal é digitalizado e visualizado na tela do computador através do 
software de aquisição de dados do EMG e convertido para o formato (.txt) para ser lido 
pelo EMG BioanalyzerBR. Resultados: A tela principal do software possui três itens 
para o acesso ao sinal EMGs: “Arquivo”, para abrir o sinal bruto eletromiográfico no 
formato .txt ou sair do software; “Processar”, onde encontram-se as funções para o 
processamento; “Configurações”, onde definem-se as preferências. Após a escolha do 
arquivo a ser aberto, o EMG BioanalyzerBR constrói uma nova janela com os dados 
brutos, em seguida o sinal é retificado e após a realização das marcações dos 
intervalos os parâmetros serão copiados para a área de transferência de forma 
simultânea. Nas provas de deglutição dos volumes de 10 e 20 ml de água e 5 e 10 ml 
de iogurte, esta ferramenta se mostrou mais eficaz e rápida, tendo em vista que se 
trataram de registros curtos e assim de curta duração. Porém, na prova do consumo 
contínuo de 100 ml de água, nos registros mais longos, maiores que 20 s de duração, 
o software demonstrou falhas que não prejudicaram o cálculo após algumas tentativas.  
Conclusão: O EMG BioanalyzerBR, apesar das falhas no sistema,  a tabulação dos 
dados foi mais rápida e com margem de falhas humanas reduzidas possibilitando a 
realização das marcações canal por canal e quantas marcações no eletromiograma 
forem necessárias de forma simultânea, porém com necessidades de melhoramentos 
na próxima edição. 
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ANAIS 
Evolução fonoaudiológica em recém nascido acometido de encefalocele no 

Instituto Cândida Vargas                                                                                      

Divany Guedes Pereira da Cunha, Felipe Gadelha Abrantes, Hellen Kalina Medeiros 

Porto, Juliana Sousa Soares de Araújo, Lílian Correia Rodrigues de Araújo, Manuela 

Leitão de Vasconcelos, Vanessa Botelho de Queiroga 

Instituição: Instituto Cândida Vargas- João Pessoa- PB                                          
Tipo:  Relato de Caso 

Tema: Evolução fonoaudiológica clínica de aleitamento materno em recém nascido 
(RN) acometido de malformação do tubo neural. Objetivo: Descrever a intervenção e 
a evolução fonoaudiológica de recém-nascido acometido por encefalocele atendido na 
Unidade de Cuidado Intermediário. Procedimento: Inicialmente foi realizada análise 
de prontuário para obter os seguintes dados: identificação, condições ao nascer 
(Capurro: 39 semanas, Peso: 2840g, sexo: masculino, diagnóstico: encefalocele). Em 
seguida foi realizada avaliação fonoaudiológica sendo observado reflexo de mordida e 
vômito exacerbados, estando os demais adequados; quanto aos órgãos 
fonoarticulatórios tem-se lábios, língua e bochechas sem alteração de morfologia, 
postura e funcionalidade, e palato duro ogival; quanto à alimentação, esta era 
realizada por meio de sonda orogástrica. Portanto, a proposta de intervenção 
fonoaudiológica visou promover alimentação por via oral segura. A intervenção foi 
realizada de segunda a sexta-feira, três vezes ao dia, durante os treze dias que o RN 
permaneceu na UCI. Resultado: A intervenção fonoaudiológica consistiu de 
massagens orais para adequação dos reflexos  alterados, bem como treino de sucção. 
Após quatro dias de intervenção, observou-se melhora no padrão de sucção. Assim, 
foi avaliada a deglutição do RN, observando coordenação 
sucção/deglutição/respiração e então o RN foi colocado em seio materno. Inicialmente, 
observou-se dificuldade de pega em seio materno, sendo a genitora orientada quanto 
a postura e pega adequada. Com auxílio da equipe de fonoaudiologia foi observado 
pega adequada, sucções fortes e coordenação de sucção/deglutição/ respiração. 
Durante as dietas o RN era colocado em seio materno e o complemento oferecido por 
SOG. Com a melhora da sucção do RN e aumento da produção láctea da genitora o 
complemento foi diminuído até que o RN alimentou-se em seio materno exclusivo. 
Fekete e Camargo (2011) explicitam que anencefálicos e com malformações podem 
se alimentar por via oral visto que a sucção e a deglutição são controlados em nível de 
medula espinhal e dos núcleos da ponte. Conclusâo: A intervenção fonoaudiológica 
precoce possibilitou uma alimentação segura e eficiente. Assim, pode-se inferir que a 
atuação fonoaudiológica contribuiu para alta hospitalar precoce desse recem-nascido 
diminuindo o risco de infecção hospitalar e propiciando melhora em sua qualidade de 
vida. 

               

 

 

 



44 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOTRICIDADE OROFACIAL (ABRAMO) 
www.abramofono.com.br 

 

 

 

 
 

ANAIS                                                                                                                 
FISSURA LABIOPALATINA: ESTUDO DE CASO DE FISSURA EM UMA FAMÍLIA 
SUBMETIDA A ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA FUNDAÇÃO CENTRO 
DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS-FCECON-AM.  

Laryssa Lopes de Araújo, Msc. Ana Paula Marques 
 

Instituição: Universidade Nilton Lins, Manaus-AM                                                                                                              
Tipo: Relato de Caso 

Objetivo: Descrever o histórico e as características fonoaudiológicas de Fissura 
Labiopalatina em uma família submetida a tratamento na fundação centro de controle 
de oncologia do estado do amazonas- FCECON no setor fonoaudiológico do 
Centrinho.  Procedimento metodológico: Revisão literária e pesquisa de campo,  
usamos como método a historia oral, como instrumento para coleta de dados utilizou-
se a entrevistas semi estruturada, a análise dos prontuários das pacientes e protocolos 
de avaliações dos aspectos fonoaudiológicos.Tivemos como sujeito duas portadoras 
de fissura transforame incisivo bilateral. Resultados: Família do município de Fonte 
Boa-AM composta de quatorze filhos,5 fissurados,dois chegaram a óbito pois a mãe 
não conseguiu alimentá-los, engasgavam com freqüência.Durante a avaliação da 
paciente G.M, sexo feminino,28 anos,submetida a queiloplastia aos 8 anos de idade e 
a palatoplastia aos 27 encontramos lábios entreabertos,língua no assoalho da boca, 
palato duro com presença de fistula, palato mole com pouquíssima mobilidade, úvula 
operada, extensão do véu curta,falhas dentárias,hipernasalidade grave, distúrbios 
articulatórios compensatórios como golpe de glote,fricativa faríngea com mímica nasal 
associada. Na avaliação de E.M, sexo feminino, 35 anos de idade, submetida a 
queiloplastia aos 3 anos e palatoplastia aos 35 anos de idade, a paciente relatou muita 
dificuldade de comunicação com todos inclusive com a família, foi observado, lábios 
entreabertos, pouca pressão intra oral, pouca mobilidade de língua, fistula em palato 
duro,úvula operada,sem mobilidade de palato mole,falhas dentarias. Hipoacusia, 
atresia de pavilhão auricular bilateralmente, fala muito prejudicada, mímica nasal 
associada, articulação compensatória como golpe de glote, fricativa faríngea, 
hipernasalidade grave, respiração oronasal. Conclusão: O caso da família pesquisada 
nos confirma que a falta de conhecimento e orientações corretas pode levar o recém 
nascido fissurado a óbito, causando um transtorno psicológico na família, nos revelou 
que o tratamento precoce seria um grande aliado para minimizar os impactos físicos e 
psicológico de um portador de fissura labiopalatina. Portanto, o diagnóstico no pré 
natal auxilia a família na preparação para receber o recém nascido fissurado. Em pelo 
século XXI é possível dizermos que é inadmissível mesmo aqui, a falta do diagnóstico 
e tratamento precoce, por isso, mediante a exposição desse caso, sugerimos 
investimentos em todos os sentidos objetivando diminuir os danos. 
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ANAIS  
Fonoaudiologia e Estética da Face – Método Magda Zorzella (MZ) – na 

contribuição do contorno da Face. 

Magda Zorzella Franco; Ariadne da Cunha Mortatti; Isabela de Sà 

Instituição: Via Voz – Cultura, Educação e Entretenimento LTDA - São Paulo – SP. 

Tipo de estudo: Relato de caso 

  
Tema e Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo comprovar a eficiência do 
Método MZ com relação à flacidez da musculatura, facilmente observada através da 
presença ou ausência dos contornos da mandíbula, tonificando tais musculaturas por 
meio das funções estomatognáticas. Procedimentos: Foram selecionadas três 
pacientes do sexo feminino, de 52, 60 e 62 anos de idade, ambas com queixas de 
envelhecimento facial. As pacientes foram submetidas à avaliação da anatomia e 
fisiologia da face, bem como do sistema estomatognático, sendo possível notar que 
ambas apresentavam marcas e vincos nos três terços faciais, ausência do contorno da 
mandíbula, alterações de mastigação, predominantemente unilateral, e movimentos 
associados durante a deglutição. Após avaliação, foram realizados dez encontros, 
semanais, distribuídos em uma sessão de orientações e nove sessões de terapia do 
Método MZ, no qual foram submetidas aos mesmos procedimentos para a 
comprovação da eficiência dos resultados do método no terço inferior da face. Durante 
as dez sessões de terapia, foram passados à paciente, massagens e alongamentos 
geradores de descontração das musculaturas da mímica facial e conscientização do 
uso das expressões faciais, suavizando as marcas de expressão existentes, 
proporcionando assim uma face mais jovem, somados à reorganização das funções 
estomatognáticas, principalmente da mastigação e da deglutição que se encontravam 
alteradas, a fim de apresentarem novamente a presença dos contornos da mandíbula. 
Resultados: Por meio do trabalho com o Método MZ, foi possível notar os resultados 
principalmente na presença dos contornos da mandíbula, resultante do fortalecimento 
das musculaturas envolvidas por meio da readequação das funções estomatognáticas, 
massagens, alongamentos, relaxamentos, e eliminação dos movimentos associados 
de contração perioral durante a deglutição tanto de líquidos quanto de sólidos.    
Conclusão: Este trabalho comprova que o Método MZ tem eficiência no trabalho de 
tonificação das musculaturas envolvidas no contorno facial, considerando que as três 
pacientes deste estudo apresentaram melhora nos ângulos mandibulares, que com o 
passar dos anos deixam de existir devido à flacidez destas musculaturas, contribuindo 
para o rejuvenescimento facial. 
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ANAIS 

Fonoaudiologia e Odontologia: uma Visão Interdisciplinar 

Anna Carolina Russi, Andréa da Costa Rankel, Bruna Trevisani Coelho, Dieny Aparecida 
Fukuda Martins, Francine Lucia da Silva, Nathalia Mund Ferreira Dias, 

Helena Ferro Blasi 
 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Florianópolis – SC 
Tipo de Estudo: Relato de Caso 
 
Tema: O fonoaudiólogo, integrado com a ortodontia no acompanhamento de pacientes com 
deformidades orofaciais, procura o equilíbrio miofuncional, evitando recidivas. É necessário 
que alterações esqueléticas sejam corrigidas anteriormente à terapia fonoaudiológica. 
Porém, impossibilitada a mudança estrutural, a terapia será realizada através de 
compensações, aproximando a função da normalidade. (MARCHESAN,2004). Objetivo: 
Mostrar a importância do trabalho multidisciplinar para escolha da conduta nos casos com 
deformações esqueléticas. Procedimetos: A paciente deste caso clínico tem vinte anos, 
apresenta déficit cognitivo, frequenta a APAE há um ano e é analfabeta. Apresenta classe II 
Angle e não utiliza aparelhagem ortodôntica. A paciente foi encaminhada pelo serviço de 
Odontopediatria para avaliação fonoaudiológica das funções estomatognáticas, com o 
objetivo de obter uma abordagem multidisciplinar na discussão da melhor conduta para o 
caso. A questão respondida pela fonoaudiologia é se a paciente terá ganhos com a terapia 
miofuncional, caso a estrutura continue alterada. Os dados da pesquisa foram coletados na 
clínica de Odontopediatria da UFSC com a utilização do protocolo MBGR, com ênfase no 
tópico de funções orais. Resultados: Na mastigação: corte do alimento pelos incisivos 
centrais, lábios abertos, movimento vertical da língua, inclinação da cabeça para baixo e 
interposição do lábio inferior. Na deglutição de sólido: lábio inferior atrás dos incisivos 
superiores, movimento compensatório de cabeça e presença de resíduos na língua. Na 
deglutição habitual de líquido: escape extraoral, vedamento labial incompleto e movimento 
compensatório de cabeça.Na deglutição dirigida de líquido: contenção do líquido 
inadequada e movimento de cabeça para baixo. Conclusão: A paciente apresenta 
dificuldade na higienização, déficit cognitivo relevante e idade avançada, fatores que 
poderão dificultar no período pós-operatório em relação à higienização bucal, além do 
tratamento ortodôntico ser demorado e doloroso. Após discussão do caso com os 
profissionais das especialidades de Ortodontia, Odontopediatria e Fonoaudiologia, optou-se 
por não colocar aparelho ortodôntico ou realizar a cirurgia ortognática. Foi indicado o 
atendimento Fonoaudiológico, pois existe a possibilidade da paciente realizar 
compensações, aproximando a função da normalidade. 
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ANAIS 

 
Fonoaudiologia em Estética da Face: Como atuamos 

Luanna Mayra Pereira de Souza* , Luciane Spinelli de F. Pessoa**, Soledade C. 
Torreão da S. Santiago***, Victor Costa Alves Medeiros Vieira**** 

 
Instituição: *Instituição Particular, **(UFPB), ***(TS Fono e Saúde), ****(UNIPÊ) João 
Pessoa - PB 
Tipo: Procedimentos Clínicos 
 
 
Desde bebê, o ser humano exterioriza seus sentimentos e expõe suas emoções 
através de expressões que demonstram preocupação, raiva, alegria, dor, angústia. Os 
músculos da expressão facial, por serem delicados e frágeis, nas suas movimentações 
diárias e alternadas por fisionomias diversas, quando realizadas de forma exacerbada, 
podem antecipar o aparecimento de marcas indesejadas na face. Para intervir na 
suavização de vincos de expressão e uma face esteticamente mais harmoniosa, de 
forma indolor e não invasiva, o Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) em 2008, 
reconheceu a atuação em Motricidade Orofacial (MO) com finalidade estética. Para 
realização deste estudo, tomamos como base, princípios teóricos aprendidos em 
cursos (Zorzella 2009; Faro 2011), na experiência clínica, pesquisas realizadas em 
periódicos on-line e livros da área Fonoaudiológica.  Nosso objetivo foi descrever 
como atuamos na fonoaudiologia estética da face na prática clínica.  O paciente ao 
chegar na clínica fonoaudiológica, passa por um processo terapêutico, apresentado a 
seguir: a. Inicialmente, realizamos a anamnese, priorizando a queixa específica do 
paciente (o que lhe chama atenção quando se olha no espelho); hábitos orais, faciais 
e alimentares; respiração habitual; hidratação e exposição solar; uso abusivo de 
cigarro e álcool; qualidade do sono; cuidados com o rosto. b. Na avaliação, 
priorizamos  os aspectos anatomomorfológicos e posturais das estruturas orofaciais e 
cervicais (simetria, mobilidade, tonicidade e funcionalidade); avaliação das funções 
estomatognáticas; expressões faciais (vícios de expressão, movimentos associados 
e/ou movimentação exacerbada da mímica facial); aparência facial e presença de 
marcas e vincos de expressão dinâmicas e/ou estáticas. c. No processo terapêutico, 
iniciamos com a propriocepção e conscientização dos movimentos realizados pelo 
paciente, orientando-o sobre as funções estomatognáticas, enfatizando as mudanças 
que devem ser realizadas quanto à alimentação e  hábitos. Utilizamos manobras de 
manipulação (massagens e alongamentos); realizamos exercícios, tendo o cuidado de 
não gerar ruga extra no paciente, os ensinando para uso domiciliar. Concluímos que a 
fonoaudiologia estética da face deve propiciar a adequação das funções 
estomatognáticas, promover a integração das orientações propostas em terapia para 
cada caso, no seu dia-a-dia. Além disso, na nossa prática clínica, comprovamos a 
eficácia do tratamento em motricidade orofacial com finalidade estética. 
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ANAIS 
Fonoaudiologia Estética da Face atenuando as marcas de expressão nos três 
terços da face após sessões de fonoterapia do Método MZ – Magda Zorzella. 

Relato de Caso                                                                                                       
Magda Zorzella Franco, Ariadne da Cunha Mortatti, Isabela de Sá 

Instituição: Via Voz – Cultura, Educação e Entretenimento LTDA-  São Paulo – SP                   
Tipo de Estudo: Relato de Caso. 
 
Tema: O Método MZ - Magda Zorzella visa alongar, relaxar e rejuvenescer a 
musculatura da face. O trabalho acontece através da reorganização das funções 
estomatognáticas, além da conscientização e diminuição da contração da musculatura 
facial, suavizando e atenuando as marcas de expressão. Objetivo: Este trabalho 
apresenta a eficiência do Método MZ, que através da clínica fonoaudiológica, resulta 
em eliminação e atenuação das marcas de expressão. Procedimentos: Para a 
realização deste estudo foi realizada avaliação em uma paciente do sexo feminino de 
62 anos, com a queixa de marca no sulco nasolabial, marca entre as sobrancelhas e 
testa. Em avaliação foi possível concluir que a paciente apresenta mastigação 
unilateral direita, com movimentos curtos e rápidos, respiração mista, flacidez dos 
órgãos fonoarticulatórios e contração exagerada da musculatura da testa, olhos e 
lábios durante a expressão da linguagem. A paciente recebeu orientações sobre a 
adequação das funções estomatognáticas e cuidados com a contração da musculatura 
facial evitando o uso excessivo que provoca marcas e vincos. Após as orientações 
foram realizadas nove sessões, semanais, nas quais a paciente aprendeu a relaxar e 
alongar a musculatura da face promovendo a descontração e conscientização dos 
movimentos realizados durante a expressão facial associados à adequação das 
funções estomatognáticas. Resultados: Após a realização do método MZ a paciente 
apresentou grande melhora nos três terços da face, atenuando as marcas na testa, 
entre as sobrancelhas, olhos, sulco nasolabial e bochechas, harmonizando e 
reorganizando a face, promovendo assim o rejuvenescimento e relaxamento facial.  
Conclusão: Este trabalho comprova que o método MZ, promove a adequação das 
funções estomatognáticas, fortalecendo e reorganizando a musculatura responsável 
pela mastigação, deglutição e respiração, além de alongar e relaxar a musculatura 
facial proporcionando, na paciente deste estudo, atenuação nos três terços faciais, 
harmonizando e rejuvenescendo a face.  
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ANAIS 
Forças sofridas pelo dente incisivo com a ação de lábio superior e língua 

Amanda Freitas Valentim, Renata Moreira Moraes Furlan, Tatiana Vargas de Castro 
Perilo, Estevam Barbosa de Las Casas, Andréa Rodrigues Motta. 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG 
Tipo do estudo: Original  
 
Introdução: O correto alinhamento dentário está associado a diversos fatores. Dentre 
eles, destaca-se a ação das forças exercidas por lábios e língua sobre as estruturas 
dentoalveolares. A avaliação da intensidade dessas forças, assim como da localização 
onde são aplicadas normalmente é realizado pelos fonoaudiólogos de maneira 
subjetiva, levando a imprecisões no diagnóstico. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi medir a força que o dente incisivo sofre com a ação da língua e do lábio superior 
em posição habitual e durante a deglutição, além de verificar se existe equilíbrio entre 
essas forças. Métodos: Para as medições, foi utilizado um sistema desenvolvido pelo 
Grupo de Engenharia Biomecânica da Universidade Federal de Minas Gerais que é 
composto por dois sensores resistivos Flexiforce, um circuito amplificador, uma placa 
de aquisição de dados e um notebook. Os testes foram realizados em 28 indivíduos 
(10 homens e 18 mulheres) com idades de 19 a 31 anos e média de 23,2 anos, sendo 
seis com má oclusão e 22 com oclusão normal. Um sensor foi fixado na face lingual do 
dente incisivo central superior direito e outro na face labial do mesmo dente, utilizando-
se adesivo odontológico. Os sujeitos foram orientados a permanecer em repouso e 
realizar deglutições de saliva. Resultados: Verificou-se que, no repouso, a força 
sofrida pelo dente com a ação da língua foi de 0,00±0,00 N e com a ação do lábio 
0,02±0,02 N, sendo essa diferença significante. Durante a deglutição, estes valores 
foram de 0,31±0,38 N e 0,15±0,14 N respectivamente, sem diferença significante. 
Verificou-se que dez participantes apresentaram equilíbrio entre forças de lábio e 
língua no repouso e apenas um sujeito apresentou equilíbrio na deglutição (todos com 
oclusão normal). Entretanto, a maior parte dos participantes não apresentou equilíbrio 
em qualquer das duas provas. Conclusão: As forças avaliadas apresentam padrão 
variado, mesmo em sujeitos com oclusão normal. Em geral, em posição habitual o 
lábio exerce mais força sobre o dente do que a língua e na deglutição ocorre o 
contrário. 
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ANAIS 
Freqüência dos Sintomas de Disfunção Temporomandibular                         

Jéssica Nazita Silva e Lima, Jussier Rodrigues da Silva, Marluce Nascimento de 
Almeida, Wellyda Cinthya Felix Gomes da Silva, Anne da Costa Alves, Renata Veiga 

Andersen Cavalcanti 

 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal-RN 
Tipo de Estudo: Original 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) abrange um conjunto de 
alterações clínicas que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação 
temporomandibular e estruturas associadas ou ambas. Podendo ocasionar uma 
redução na qualidade de vida e um efeito negativo na saúde do indivíduo, pela 
diversidade dos sinais e sintomas. Objetivo: Caracterizar o perfil e a freqüência dos 
sintomas de DTM entre os participantes da XVII Semana de Ciência, Tecnologia e 
Cultura - CIENTEC. Método: Foram analisados os questionários de 97 participantes, 
do sexo masculino e feminino, com faixa etária compreendida entre 18 e 60 anos. A 
pesquisa foi realizada na XVII CIENTEC, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, no ano de 2011, utilizando o Protocolo de Fonseca (1994).    Adotamos como 
critérios de inclusão, os questionários completamente respondidos e idade entre 18 e 
60 anos. Foram exclusos indivíduos com comprometimento neurológico. Resultados: 
Os resultados nos permitem evidenciar que a amostra foi composta de 54 (55,7%) 
mulheres e 43 (44,3%) homens, idade média de 28 anos. Observa-se a freqüência dos 
sintomas nos 97 indivíduos, 2 (2,1%) dificuldade em movimentar a mandíbula para os 
lados, 5 (5,2%) sentem dificuldade em abrir a boca, 13 (13,4) cansaço muscular ao 
mastigar, 15 (15,5%) apresentam dor no ouvido ou na região das articulações, 20 
(20,6%) dor de cabeça frequente, 23 (23,7%) sentem dor na nuca ou nos ombros, 26 
(26,8%) ruído na ATM, 27 (27,8%) sentem que os dentes não se articulam bem,  34 
(35,1%) consideram-se pessoas tensas ou nervosas e 38 (39,2%) apresentam hábitos 
deletérios. Conclusão: Identificamos que o perfil dos participantes avaliados é em sua 
maioria do gênero feminino com maior freqüência de hábitos deletérios, considerando-
se pessoas tensas ou nervosas. 
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ANAIS 
Função mastigatória e Qualidade de Vida de indivíduos com deformidades 

dentofaciais 
Daniela Galvão de Almeida Prado, Renata Resina Migliorucci, Dannyelle Christinny 
Bezerra de Oliveira Freitas Passos, Maria Beatriz Duarte Gavião, Dagma Venturini 

Marques Abramides, Giédre Berretin-Felix 
  

Instituição: Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, Bauru-
SP; Faculdade de Odontologia de Piracicaba- Universidade Estadual de Campinas, 
Piracicaba-SP  
Tipo de Estudo: Procedimentos Clínicos 

 
Introdução: Questionários de Qualidade de Vida tornam-se importantes para 
compreensão das expectativas dos indivíduos com deformidades dentofacias (DDF) 
uma vez que as alterações dento-esqueléticas podem afetar a personalidade, o 
comportamento e alterações nas funções orofaciais. Alteração na oclusão pode 
influenciar desfavoravelmente o desempenho mastigatório. Um dos métodos de 
registro da atividade muscular mastigatória é a Eletromiografia (EMG) que avalia as 
variações da atividade elétrica durante a contração muscular.Objetivo: Analisar a 
relação entre a qualidade de vida e a função mastigatória de indivíduos com DDF 
candidatos ao tratamento cirúrgico.Métodos: Participaram 20 indivíduos, 10 com 
deformidade dentofacial e 10 como grupo controle, pareados segundo o gênero e a 
idade. Para avaliação da qualidade de vida aplicou-se o questionário Oral Health 
Impact Profile (OHIP-14), que permite mensurar o impacto da condição oral na 
qualidade de vida nos últimos meses, sendo o escore total de 56 pontos. Foi realizada 
a avaliação da mastigação por meio da eletromiografia dos músculos masseteres e 
temporais. Os indivíduos realizaram a mastigação habitual de um pedaço de borracha 
de látex de 2cm de comprimento, durante 60 segundos. Os resultados foram 
registrados em µV Root Mean Squared (RMS), sendo calculada a porcentagem da 
atividade dos músculos.Resultados: Os indivíduos com deformidade dentofacial 
apresentaram média de 88,35% (±0,28) de atividade muscular, e o grupo controle 
apresentou média de 115,25% (± 0,62). Em relação ao questionário OHIP-14 o grupo 
experimental apresentou média de 14,7 pontos (± 4,24) e o grupo controle média de 
0,1 (± 0,00). Relacionando-se os resultados da atividade mastigatória com o OHIP por 
meio do teste de Spearman, observou-se que, os indivíduos com deformidade 
dentofacial que apresentaram menor porcentagem da atividade muscular também 
apresentaram escore total do OHIP mais acentuado (p= 0,042). Não houve relação 
entre atividade muscular e qualidade de vida no grupo controle. Conclusão: Quanto 
menor a atividade muscular durante a mastigação, pior foram os índices da QV nos 
indivíduos com DDF. O presente estudo alerta para o fato de que alterações na 
mastigação podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos, evidenciando a 
necessidade de estudos semelhantes, analisando grupos com maior número de 
indivíduos. 
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ANAIS 

Função Olfatória e Gustatória Diminuídas em Laringectomizados Totais 
Ada Salvetti Cavalcanti Caldas, Vera Lúcia Dutra Facundes, Daniele Andrade da 

Cunha, Patrícia Maria Mendes Balata, Leila Bastos Leal, Ana Carolina Cardoso de 
Melo, Hilton Justino da Silva. 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências da Saúde, 
Programa de Pós-Graduação em Patologia (UFPE) - Recife – PE 
Tipo de Estudo: Procedimentos Clínicos 
 
Introdução: Após a laringectomia total o fluxo aéreo nasal é transferido 
definitivamente para o traqueostoma, comprometendo a chegada de moléculas 
odoríferas até a cavidade nasal, podendo impactar na percepção olfatória e gustatória 
desses indivíduos. Objetivo: Avaliar as funções do olfato e do paladar em indivíduos 
laringectomizados totais. Métodos: Estudo tipo série de casos desenvolvido no 
Hospital de Câncer de Pernambuco e a na Universidade Federal de Pernambuco. A 
amostra envolveu um grupo com 25 sujeitos submetidos à laringectomia total por 
câncer e outro grupo de comparação com 25 indivíduos rinologicamente normais. A 
função gustatória foi avaliada através de tiras gustativas de papel de filtro contendo 
concentrações diferentes dos sabores doce, salgado, amargo e azedo. Para avaliação 
da função olfatória foi aplicado o teste The Brief Smell Identification Test, que consiste 
na apresentação de 12 odores. Para análise dos dados foram utilizados os testes Qui-
Quadrado, ANOVA e Exato de Fisher. Resultados: No grupo de laringectomizados 
houve predomínio do gênero masculino com média de idade de 60,36 ± 1,80 anos. No 
grupo de laringectomizados houve maior frequência de hipogeusia (80%; p<0,05), 
assim como de hiposmia (88%; p<0,001). Além disso, este grupo apresentou maior 
ocorrência de hiposmia e hipogeusia concomitantemente (72%; p<0,001) Conclusão: 
A diminuição da função olfatória e da gustatória em laringectomizados totais foi 
evidenciada nesse estudo. Na discriminação dos sabores, o sabor amargo não diferiu 
entre os grupos, em detrimento dos demais sabores. No aspecto olfatório, os 
laringectomizados tiveram pior desempenho na detecção de odores de alerta e os 
relacionados à alimentação. 
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ANAIS  

HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS EM PRÉ-ESCOLARES 

Julya Macedo, Daline Backes Eyng; Lauriane Victorino de Moura 

 

Instituição: Faculdade Global de Umuarama - FGU - Umuarama 

Tipo de estudo: Relato de Caso 

 

Tema: Os hábitos orais deletérios dependendo da frequência, intensidade, tempo e 
associação com outros fatores podem ocasionar modificações em todas as estruturas 
do sistema estomatognático. Objetivo: Sabendo disso, o presente trabalho teve como 
objetivo, determinar a prevalência do hábito deletério, os tipos de hábitos e 
conscientizar os pais, alunos e professores sobre os seus malefícios em uma creche 
pública na cidade de Umuarama-Paraná. Procedimentos: Para isso, foram avaliados 
92 alunos, de ambos os sexos, com faixa etária de 0 a 4 anos. As estratégias 
utilizadas para conscientização foram: orientação aos pais por meio de cartas 
enviadas na bolsa de cada aluno; palestras para os educadores e atividades 
lúdicas/teatro para as crianças. Resultados: Das 92 crianças que frequentam a 
creche, foram avaliadas somente 76 (82.6%) crianças, que estavam presentes no dia 
da coleta. Desses alunos observados, somente 4 crianças (4,3%) não apresentavam 
nenhum tipo de hábito oral deletério. Dos 72 (94,73%) pacientes que apresentavam 
hábitos deletérios, 54 (58,7%) usavam mamadeira e 43 (46,7%) faziam uso de 
chupeta. Conclusão: Concluí-se que há uma prevalência alta de crianças pré-
escolares com hábitos orais deletérios, o que justificou a realização de um trabalho de 
conscientização com essa população e os responsáveis. Sugere-se a realização de 
um estudo transversal para acompanhamento desses sujeitos e novos estudos 
demonstrando a eficácia da orientação fonoaudiológica na retirada de hábitos orais 
deletérios. 
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ANAIS                                                                                                                         
Hábitos orais em crianças com má oclusão em atendimento na Clínica 

Odontológica Infantil da UFRN - Resultados preliminares                                   
Andréa Caroline de Almeida Galvão, Anne da Costa Alves, Hayanna Samara Souza 
de Lima, Juliana Barreto Rosa de Sousa, Maria Luíza Cavalcanti Ferreira de Melo, 

Thayanna Belinha Bandeira Neves, Renata Veiga Andersen Cavalcanti. 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal - RN 
Tipo de estudo: Original 

Introdução: Os hábitos parafuncionais, uma vez instalados, interferem 
significativamente no binômio forma x função, já que os músculos, dentes e ossos 
reagem às pressões operadas sobre eles, causando um desequilíbrio no sistema 
estomatognático. Prejudicando a estabilidade neuromuscular, resultando na contração 
inadequada dos músculos mastigatórios, ocasionando modificações nas funções de 
respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, podendo também ser um dos 
fatores etiológicos e/ou contribuintes da má oclusão. Objetivos: Verificar a ocorrência 
dos hábitos orais deletérios em crianças com má oclusão, em atendimento na clínica 
odontológica infantil da UFRN. Métodos: Foram analisados 12 protocolos de 
anamnese e avaliação fonoaudiológica - estudo descritivo retrospectivo - de crianças 
com idades entre 5 e 10 anos, seis do gênero feminino e seis do gênero masculino. A 
pesquisa foi desenvolvida na Clínica Odontológica Infantil da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, no projeto de extensão Ações Fonoaudiológicas nas Alterações 
de Motricidade Orofacial. Resultados: Entre os hábitos mais relevantes, ressaltamos 
8 (66,66%) onicofagia, 6 (50%) umidificar os lábios, 5 (41,66%)  chupeta - destes 
apenas 1 (8,33%) faz uso de chupeta ortodôntica, 4  (33,33%) sucção digital, 4 
(33,33%) mordem a mucosa oral; 2 (16,66%) sucção de língua; 2 (16,66%) mordem 
objetos; 1 (8,33%) apertamento dentário; (0) bruxismo. Somente 2 (16,66%) não 
apresentaram hábitos orais. Conclusão: Evidenciamos a onicofagia como o hábito 
oral de maior ocorrência no grupo estudado. Enfatizamos a importância do trabalho 
interdisciplinar entre o fonoaudiólogo e o ortodontista, na busca da saúde e equilíbrio 
do sistema estomatognático. 
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ANAIS                                                                                                                    
Hipogeusia e Hiposmia: Relações com o Desempenho Ocupacional em 

Laringectomizados Totais                                                                                               
Ada Salvetti Cavalcanti Caldas, Vera Lúcia Dutra Facundes, Daniele Andrade da 
Cunha, Bruna de Oliveira Azevedo, Raissa Gomes Fonseca Moura, Ana Carolina 

Cardoso de Melo, Hilton Justino da Silva. 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências da Saúde,  
Programa de Pós-Graduação em Patologia (UFPE) – Recife  
Tipo: Procedimentos Clínicos 
 
Introdução: A laringectomia total traz prejuízos nas funções olfatórias e gustatórias, 
podendo comprometer o desempenho ocupacional. Até o momento não foi encontrada 
na literatura a descrição de trabalhos investigativos do desempenho ocupacional em 
laringectomizados. Objetivo: Caracterizar o desempenho ocupacional e suas relações 
com a hiposmia e hipogeusia em laringectomizados. Métodos: Estudo transversal 
desenvolvido no Hospiral de Câncer de Pernambuco, envolvendo 25 sujeitos 
laringectomizados (média de idade 60,36 ± 1,80 anos). Avaliou-se o desempenho 
ocupacional com a utilização da Medida Canadense de Desempenho Ocupacional; a 
capacidade olfatória através do teste The Brief Smell Identification Test; e a função 
gustatória com o uso de tiras gustativas com a apresentação de soluções aquosas dos 
sabores básicos. Para análise dos dados foram utilizados os testes Qui-Quadrado e 
ANOVA. Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 
Humanos do Hospital de Câncer de Pernambuco nº 33/2010 (CAAE: 0015.0.447.000-
10) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
Resultados: As atividades mais referidas em prejuízo foram a capacidade de sentir 
cheiros (15; 60,0%), perceber gostos (8; 32,0%), carregar peso (7; 28,0%) e 
comunicação (22; 88%). A maioria apresentou discernimento olfatório e gustatório 
concomitantemente anormais (18, 72%) e a hipogeusia foi significativamente menos 
percebida Conclusão: Apesar da forte relação da presença 
hiposmia e hiposeusia com a alimentação e os relatos de dificuldade de sentir cheiro e 
de sentir o gosto, não foi possível observar relações direta da diminuição dessas 
funções com a percepção dos indivíduos laringectomizados com as demais áreas de 
desempenho investigadas pela Medida Canadense de Desempenho Ocupacional.  
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ANAIS 

ICTIOSE LAMELAR EM NEONATO: ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E RELATO 
DE CASO 

Silvana T. Duarte *,**, Ana Paula Garbim **, Juciléia Bianchin Gonçalves Lima **, Celline 
Olbemeir **, Rosane Weiber da Silva **, Marcos Antonio da Silva Cristovam *. 

 
Instituição: * Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, ** Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel - PR.  
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: A Ictiose Lamelar congênita é uma rara doença de causa desconhecida, 
autossômica recessiva, com manifestações cutâneas, de mucosa oral e pálpebras, 
presentes ao nascimento, caracterizadas por intensa descamação. Pode ocorrer déficit 
da alimentação, devido ao comprometimento da sucção. Objetivo: Relatar um caso de 
recém nascido com diagnostico de Ictiose Lamelar, e descrever a proposta de atuação 
fonoaudiológica frente ao paciente. Procedimentos: Descrição do caso: Recém 
nascido, parto normal, índice de Apgar 8/9, idade gestacional de 37 semanas. Quadro 
de importantes lesões de pele, com descamação generalizada, eritrodermia e 
deformidade em pavilhões auriculares, porém com aspecto adequado de 
desenvolvimento para a idade. Avaliação fonoaudiológica: devido ao ressecamento, 
espessura da pele e contratura cutâneo-facial, apresentava dificuldade no vedamento 
labial e conseqüentemente sucção débil. O tratamento médico consistiu em aplicação 
tópica de potente emoliente (lactato de amônia). A conduta fonoaudiológica consistiu 
em (1) orientação à mãe para manutenção da ordenha; (2) estimulação da motricidade 
orofacial por meio do estimulo à sucção digital; e (3) oferecimento de leite materno 
através de uma sonda em dedo de luva. Ao leite materno oferecido foi adicionada uma 
pequena quantidade de óleo mineral, visando hidratação de mucosa oral. Resultados: 
Houve progressiva melhora clínica, com controle das lesões de pele. A sucção foi 
restabelecida e não houve perda de peso pelo bebê. A alimentação através do seio 
materno foi implementada com sucesso. Conclusão: É descrito um caso de Ictiose 
Lamelar em recém-nato, com intensa descamação cutânea e alteração da sucção por 
comprometimento da pele perioral. A atuação fonoaudiológica contribuiu para 
manutenção da alimentação e restituição da sucção em seio materno. 
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ANAIS 
Impacto das alterações orofaciais nas doenças alérgicas de via aéreas 

superiores. 
Sílvia Elaine Zuim de Moraes Baldrighi, Anne Thamires Santos Sampaio Isis Paloma 
Silva Aragão, Macella Ferreira Bomfim Cabral, Márcio Giorgio do Carmo de Jesus, 

Wagner Valter Oliveira de Jesus, Wesley Nascimento de Oliveira. 
 
Instituição: Universidade Federal de Sergipe – Aracaju - SE 
Tipo: Original 
  
Introdução: Obstrução nasal gera uma sensação de desconforto ocasionada pela 
insuficiente passagem de ar pelo nariz, não necessariamente devido obstáculos 
anatômicos na corrente aérea, como, por exemplo, desvio de septo, hipertrofia de 
cornetos, adenoide e de amígdalas palatinas, tumores e pólipos, mas, com frequência, 
indica a presença de processo inflamatório, como ocorre nas rinites alérgicas e asma. 
A rinite é um marcador da gravidade para a asma.  A respiração oral decorrente da 
obstrução nasal pode interferir de maneira direta no desenvolvimento infantil, 
causando alterações no crescimento do crânio, alterações na fisiologia orofacial 
observadas na fala e na alimentação, além de interferir na postura corporal, na 
qualidade do sono e no desempenho escolar. Objetivos: Apontar as possíveis 
alterações orofaciais decorrentes do sintoma obstrução nasal em crianças portadoras 
de doenças alérgicas das vias aéreas superiores atendidas no ambulatório de alergia 
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Métodos:: Trata-
se de um estudo clínico observacional descritivo, realizado entre os meses de 
fevereiro e março de 2012, aprovado pelo Comitê de Ética CEP/UFS-NºCAAE-
0085.0.107.000-11. Para tanto, foi aplicado o protocolo MBGR (GENARO et al., 2009) 
para a entrevista com pais ou responsáveis e o exame clínico para a detecção dos 
distúrbios na área. A faixa etária variou entre 4 e 10 anos de idade. Resultados: Das 
12 crianças estudadas, 08 eram do gênero masculino (66,66%) e 04 do gênero 
feminino (33,33%), com idade média de 6 anos. Todas as crianças (100%) da amostra 
apresentaram alteração na respiração, (41,66%) na mastigação, (33,33%) na 
deglutição e (50%) na fala. Com relação ao diagnóstico médico 02(16,6%) 
apresentaram rinite, 1(8,33%) asma, 8(66,66%) rinite associada a asma e 1(8,33%) 
alergia alimentar. As queixas mais frequentes em ordem decrescente foram: ronco, 
congestão nasal, tosse seca, prurido nasal, espirros e resfriados constantes. 
Conclusão: Pode-se observar que a maioria das crianças apresentaram alterações 
nas funções estomatognáticas. A partir desses dados observa-se a importância da 
atuação fonoaudiológica junto à clínica pediátrica atuando com o alergologista com a 
finalidade de minimizar o impacto das alterações miofuncionais orofaciais e maximizar 
a qualidade de vida dessas crianças com a interdisciplinaridade. 
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ANAIS 
INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO DA SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA NA TRANSIÇÃO 

ALIMENTAR DA VIA GÁSTRICA PARA VIA ORAL EM RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO DE MUITO BAIXO PESO.                                                                   

Cláudia Maria Dias Moreira, Regina Paula G. V. Cavalcante Silva, Mitsuru Miyaki 

 

Instituição: Hospital de Clínicas (UFPR) – Curitiba - PR  

Tipo: Original 

 

Introdução: A estimulação da sucção não nutritiva (SNN) tem se mostrado benéfica, ao 
minimizar a privação sensorial e capacitar o prematuro para uma alimentação por via 
oral precoce, de forma segura e efetiva. A estimulação da SNN antes da alimentação 
faz com que o prematuro alcance um estado comportamental adequado e seja capaz de 
organizar e coordenar a sucção. Objetivos: Analisar a influência da estimulação 
precoce da sucção não nutritiva, sobre o início e a transição da alimentação gástrica 
para a alimentação por via oral em prematuros de muito baixo peso. Métodos: Estudo 
prospectivo, longitudinal, experimental, controlado e aleatório, que incluiu 40 RN 
prematuros internados na UTI Neonatal do Hospital de Clínicas em Curitiba-PR, com 
idade gestacional £ 32 semanas e peso de nascimento £ 1500g, estáveis clinicamente. 
Os RN foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: grupo controle, sem 
estimulação da SNN e grupo experimental, no qual esta foi realizada com o dedo 
enluvado, 3 vezes ao dia, 3 dias na semana. Foram avaliados: escore na avaliação da 
prontidão para início da alimentação oral (Fujinaga,2005), presença de intercorrências 
durante a sucção nutritiva(SN) e o tempo de transição alimentar da via gástrica para 
via oral. Resultados: Observou-se no grupo experimental em relação ao grupo 
controle, um escore significativamente maior na avaliação da prontidão para início da 
alimentação via oral, menor freqüência de sinais de estresse durante a SN e menor 
tempo de transição alimentar. Conclusão: A estimulação da SNN, mediante técnica do 
dedo enluvado, melhorou a prontidão do RN prematuro para início da alimentação via 
oral que foi realizada de forma segura e eficaz e reduziu o tempo de transição 
alimentar no grupo experimental quando comparado ao grupo controle. 
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ANAIS 
Influência do tratamento interdisciplinar em um caso de microssomia hemifacial 

Janaina Bueno da Silva*, Mario Francisco Real Gabrielli**, Adriana Namie Toma*, 
Evelin Drociumas Pacheco Cechinatti* 

Instituição: *Hospital Estadual Américo Brasiliense, **Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Américo Brasiliense - SP      
Tipo: Relato de Caso 

Tema: Nas microssomias hemifaciais ocorre o desenvolvimento anormal da 
mandíbula, ocasionando alterações musculares e funcionais orofaciais. Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi descrever as mudanças funcionais do sistema 
estomatognático em um caso de microssomia hemifacial submetido ao tratamento 
interdisciplinar de cirurgia ortognática, ortodontia, fonoterapia. Procedimentos: O 
caso se refere a uma paciente do gênero feminino, de 29 anos, com diagnóstico de 
microssomia hemifacial à esquerda. Foi realizado reconstrução da articulação 
temporomandibular esquerda, por meio de prótese articular total (côndilo e fossa), 
fabricada de forma individualizada para a paciente, associada a enxerto autógeno de 
gordura. Devido às dificuldades de intubação, por questões anatômicas, a paciente 
necessitou de suporte na UTI, apresentou complicações respiratórias, com sedação e 
ventilação mecânica invasiva evoluindo para traqueostomia. Após o desmame da 
ventilação, foi solicitada avaliação fonoaudiológica. Na avaliação observou-se 
diminuição do tônus de língua e lábios, alteração da mobilidade de língua, ausência de 
vedamento labial, assimetria facial, desvio mandibular para à esquerda, boa elevação 
laríngea, abertura bucal de 22mm, lateralidade para direita: 0,65mm para esquerda 
1,69mm, protrusão: 1,54mm. Na avaliação clínica da deglutição, optou-se por ofertar 
consistência liquida com adição de corante azul; uma vez que a paciente não poderia 
realizar movimentos mandibulares. A avaliação foi realizada com o cuff  desinsulflado. 
Não foi observado escape de alimento pela traqueostomia, tosses e/ou engasgos; 
apresentou boa qualidade vocal. A paciente estava em uso do aparelho ortodôntico, o 
qual proporcionou melhor ajuste oclusal. Iniciada terapia fonoaudiológica com 
compressas mornas úmidas, relaxamento dos músculos faciais, movimentos 
mandibulares espontâneos, exercícios para mobilidade e tônus de língua e lábios, 
coaptação glótica e manobras de proteção de vias aéreas superiores. Resultados: No 
vigésimo terceiro dia de internação, verificou-se melhora dos movimentos 
mandibulares e da musculatura orofacial, introduzindo-se alimentação pastosa e 
oclusão da traqueostomia. Na alta hospitalar, paciente apresentava melhora da 
abertura bucal 29mm; lateralidade à direita de 4,05mm à esquerda de 6,2mm; 
protrusão de 2,65mm; melhora da mobilidade e tônus de língua e lábios. Conclusão: 
Com os resultados apresentados, observou-se favorável evolução do caso, 
evidenciando que o tratamento interdisciplinar beneficiou a paciente, propiciando 
menor morbidade no pós-alta. 
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ANAIS 
Instrumentos para detecção de distúrbios da deglutição: contribuições da 

Fonoaudiologia 
Aline Poliana Schmatz, Sandra Regina Gimeniz-Paschoal. 

 
Instituição: Faculdade de Filosofia e Ciências (UESP) - Marília - SP 
Tipo: Revisão Sistemática 
 
Introdução: Quando ocorre dificuldade no processo de deglutição dos alimentos tem-
se a disfagia, um distúrbio que pode aparecer nas diversas faixas etárias, sendo 
imprescindível seu diagnóstico precoce, principalmente quando ocorre em crianças, 
visto os agravos que podem causar para o desenvolvimento humano. Instrumentos 
que auxiliam no diagnóstico de distúrbios alimentares infantis podem ser aplicados 
pelo fonoaudiólogo, profissional capacitado para fornecer este diagnóstico, mas que 
nem sempre se encontra nos serviços de saúde que atendem esta clientela. Em 
contraponto, instrumentos de rastreio para a dificuldade de deglutição infantil podem 
ser aplicados por fonoaudiólogos e por qualquer profissional da saúde, desde que 
treinado, justificando a necessidade de investigar as contribuições da Fonoaudiologia 
em relação aos diferentes tipos de instrumentos. Objetivo: Levantar as produções da 
literatura fonoaudiológica, nos últimos dez anos, acerca de protocolos para a detecção 
de distúrbios da deglutição em crianças, verificando quais são instrumentos de 
diagnóstico e quais são de rastreio. Método: Realizou-se busca bibliográfica nas 
bases de dados online da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e do Portal CAPES, 
sendo as palavras-chave utilizadas: disfagia infantil, protocolo, transtornos da 
deglutição, screening, fonoaudiologia e suas combinações. Compilaram-se os 
trabalhos que apresentavam protocolos para detecção de distúrbios da deglutição na 
população infantil. Resultados: Foram encontradas 20 produções fonoaudiológicas 
voltadas para a detecção de distúrbios da deglutição em crianças. Todos eram 
instrumentos de diagnóstico e nenhum de rastreio. Quanto à população alvo, 5 eram 
direcionados para recém-nascidos pré-termo, 5 para crianças com distúrbios 
neurológicos, 4 não especificaram para qual população pediátrica se destinava, 2 para 
crianças com diagnóstico sindrômico, 2 para crianças com distúrbios gástricos, 1 para 
bebês com fissura de lábio e/ou palato, 1 para bebês a termo e 1 para crianças com 
traumatismo crânio encefálico. Conclusão: A literatura pesquisada demonstrou que 
tem crescido a produção de instrumentos brasileiros para a detecção de distúrbios da 
deglutição infantil. Porém, não foram encontrados instrumentos de rastreamento para 
estes distúrbios, que poderiam ser usados por diferentes profissionais, os quais 
poderiam auxiliar na detecção precoce, diminuindo as dificuldades decorrentes desses 
transtornos e possibilitando um melhor desenvolvimento infantil.  
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ANAIS 
INSTRUMENTOS QUANTITATIVOS PARA AVALIAÇÃO DO OLFATO E PALADAR 
Raissa Gomes Fonseca Moura, Ada Salvetti Cavalcanti Caldas, Andressa Michelly de 
Andrade Aguiar dos Santos, Renata Andrade da Cunha, Aline de Lima Lins, Daniele 

Andrade da Cunha. 
 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Recife 
Tipo de estudo: Revisão Sistemática. 
 
Introdução: O olfato e o paladar são sentidos químicos. Os sistemas neurais que 
intermediam estas sensações, sistemas olfatório e gustatório, são responsáveis pela 
captação e discriminação do cheiro e gosto. Alguns indivíduos apresentam alterações 
nesses sistemas. Para avaliar essas funções sensoriais, foram desenvolvidos testes 
objetivos e subjetivos quantitativos que delimitam as dificuldades olfativas e 
gustatórias desses indivíduos. Objetivo: Revisar de forma sistemática na literatura, os 
instrumentos quantitativos utilizados na avaliação dos sistemas olfatório e gustatório. 
Métodos: Revisão sistemática a partir das bases de dados Medline, LILACS e IBECS 
com os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre 2008 e 2012; idiomas 
em português, inglês e espanhol que utilizaram instrumentos quantitativos para avaliar 
funções do olfato e paladar. Foram excluídos trabalhos que não trouxeram no título 
propostas de avaliação do olfato e paladar. Encontrou-se 48 artigos através do 
cruzamento dos descritores “avaliação”, “olfato” e “paladar” e 322 artigos utilizando os 
descritores “distúrbios”, “olfato” e “paladar”. Resultados: Considerando os critérios de 
inclusão, foram selecionados 14 artigos para análise. Destes, 8 artigos originais (dos 
quais, 3 avaliam somente o paladar; 1 somente o olfato; e 4 avaliam olfato e paladar); 
e 6 artigos de revisão (sendo 2 artigos sobre a avaliação do paladar; e 4 sobre a 
avaliação do olfato e paladar). Para a avaliação do paladar foram comumente 
utilizados testes de soluções aquosas com apresentação dos gostos básicos, sendo 
eventualmente incluídos os gostos umami e metálico. Observou-se heterogeneidade 
na metodologia empregada no que se refere à variância topográfica de aplicação das 
soluções aquosas na língua. Alguns artigos descrevem também o teste da 
Eletrogustometria. Já os instrumentos utilizados para a avaliação do olfato têm sido 
mais estudados e, por isso, há uma maior variabilidade do uso deles na literatura 
pesquisada. Entretanto, a maioria ainda funciona através da apresentação de odores 
diversos ao indivíduo para que este o identifique. Observa-se diversificação na forma 
de apresentação do odor sendo usados livretos com microcápsulas impregnadas de 
odores, canetas esferográficas e pequenos frascos contendo odores distintos. 
Conclusão: Não há uma grande variação na metodologia de avaliação dos 
instrumentos quantitativos utilizados para determinar o limiar olfativo e gustatório. 
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ANAIS 
INTERFERÊNCIA DO APOIO DISTAL DOS PÉS NA ATIVIDADE ELÉTRICA NOS 

MÚSCULOS MASTIGATÓRIOS 
Maristella Cecco Oncins G., Hilton Justino e Guiovaldo Paiva. 

  
Instituição: Centro de Diagnóstico e Tratamento da ATM – São Paulo - SP 
Tipo: Original 
 
Introdução: A cabeça posiciona-se na região anterior e seu peso pode levá-la em 
direção ao solo. Músculos, levantadores da mandíbula, como  masseter e temporal 
anterior bilateral, atuam na postura corporal. O corpo necessita de informações e 
controle do sistema nervoso central para sustentar essa postura.  Para registrar as 
atividades elétricas das fibras musculares, utiliza-se o exame de eletromiografia de 
superfície (EMGs). Este exame é utilizado, pela fonoaudiologia, como exame  
complementar. Ele traz contribuições, como obtenção de resultados numéricos, 
favorecendo quantificar a atividade muscular. Objetivo: analisar o sinal EMGs dos 
músculos da mastigação em mulheres sem queixa de disfunção temporomandibular 
com apoio distal e sem apoio distal dos pés. Método: estudo transversal, prospectivo, 
descritivo e analítico. Os dados foram coletados no Centro de Diagnóstico e 
Tratamento da ATM, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelas participantes. A amostra foi composta por 35 mulheres entre 19 e 54 anos, sem 
queixa da disfunção da articulação temporomandibular. Realizou-se o exame EMGs, 
nos músculos masseteres e temporais anteriores bilaterais, em três situações: 
contração isométrica voluntária máxima com rolo algodão (CIVMra)  e sem rolo de 
algodão (CIVM)  e Mastigação habitual com uva passa sem caroço. Registrou-se, 
primeiramente com apoio dos pés em base fixa e após 20 minutos sem apoio dos pés 
em base fixa, novo registro EMGs nas mesmas situações. Utilizou-se o Sistema 
Electrical Myograph Analyser-EMA (Freely, De Gotzen); amplificador para 04 canais; 
eletrodos descartáveis, bipolares (Bio-Trodo-gel); fios especiais para conectar os 
eletrodos ao amplificador. Resultados: aplicou-se o teste de Wilcoxon, e verificou-se 
redução da atividade elétrica para os músculos mastigatórios bilaterais para a posição 
sem apoio distal. A diferença estaticamente foi significante, p< 0,0050, no caso de 
comparações e relação forte estatisticamente significante entre as situações com 
apoio e sem apoio distal nas situações de CIVMra; CIVM e mastigação habitual. 
Conclusão: Os resultados podem contribuir para o melhor entendimento da 
interferência do apoio distal nos músculos mastigatórios, na relação entre postura 
corporal e função mastigatória.  
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ANAIS 
Intervenção Fonoaudiologica em uma criança com mielomeningocele e 

dificuldade alimentar                                                                                            
Roseane Rebelo Silva Meira, Flavia Rebelo S. Puccini, Eliane Penachim 

 
Instituição: Consultório particular - Campinas - São Paulo - SP 
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: Relato de caso de uma criança com mielomeningocele que apresenta alteração 
de propiocepção oral, dificuldades na alimentação sólida e ganho de peso. Objetivo: 
Relatar a evolução clinica de como o trabalho fonoaudiologico pode ser eficaz nas 
dificuldades de alimentação com criança com esta patologia. Procedimentos: O 
objetivo de estudo foi esta paciente com mielomeningocele, do sexo feminino, oito 
anos, com sessão semanais de 45 minutos por aproximadamente nove meses. Na 
avaliação foi observada alteração de sensibilidade e propriocepção oral, mastigação e 
deglutição que levava a uma recusa alimentar e dificuldade no ganho de peso. O 
trabalho teve enfoque na respiração, visto que a criança com mielomeningocele 
apresentam a caixa torácica pequena, e  exercicios  de propriocepção e funções orais. 
Resultados: Após atendimento, verificou-se que as alterações de propriocepção e 
sensibilidade foram sanados. O trabalho fonoaudiologico contribuiu para a adequação 
da musculatura orofacial, bom como suas função orais e aceitação de alimentos 
diversos com a passibilidade de ganho de peso mais favoráveis. Conclusão: Embora 
a amostra seja única, os resultados apontam para a eficácia no trabalho 
fonoaudiologiconas nas alterações miofuncionais orais e funções como mastigação e 
deglutição na mielomeningocele. 
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ANAIS 
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA DISPLASIA ÓCULO AURICULAR 

VERTEBRAL: RELATO DE CASO 
Annalyz Costa de Carvalho, Sandra Costa Moreira, Mariana dos Santos Pedrett, 

Rilana Joquebebe de Souza e Nascimento, Patrícia Machado da Silva. 
 

Instituição: Centro Universitário do Norte (UNINORTE) – Manaus - AM 
Tipo de Estudo: Relato de Caso 
 
Tema: A displasia óculo auricular vertebral é uma anomalia congênita muito rara, que 
se caracteriza pela presença de fissuras labio-palatais, anormalidades oculares e 
auriculares. Objetivo: descrever um caso incomum em recém-nascido diagnosticado 
com displasia óculo auricular vertebral, sexo masculino, a termo, com malformações 
congênitas de face - fissura pré-forame bilateral, fenda branquial, obstrução do canal 
lacrimal e alteração em pavilhão auricular externo, submetido à avaliação, tratamento, 
acompanhamento e intervenção fonoaudiológica. Metodologia: Foram realizadas 
avaliações e intervenções necessárias para sua estabilidade clínica de forma 
interdisciplinar. Sugeriu-se avaliação e intervenção fonoterápica, iniciada após dois 
dias do nascimento com o objetivo de favorecer o aleitamento materno exclusivo, 
mesmo com as funções estomatognáticas alteradas com a finalidade de desenvolver 
as estruturas orofaciais, além de orientação imprescindível quanto ao posicionamento 
do RN durante a amamentação e investigação de possíveis alterações auditivas, uma 
vez que o pavilhão auricular apresentava-se rotacionado posteriormente. Resultados: 
A intervenção fonaudiológica precoce contribuiu para a alta hospitalar do recém-
nascido após 44 dias de internação, com dieta plena em seio materno. Conclusão: A 
atuação da fonoaudiologia em equipe interdisciplinar é fundamental e deve ser 
difundida, tendo em vista que o campo de atuação do fonoaudiólogo na maternidade 
para investigação e intervenção e a fonoaudiologia exerce papel primordial na 
orientação e condução do aleitamento materno exclusivo nos casos de alterações 
faciais. 
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ANAIS 
Modelo tridimensional do músculo orbicular da boca 

Tatiana Vargas de Castro Perilo, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Amanda 
Freitas Valentim, Andréa Rodrigues Motta, Estevam Barbosa de Las Casas 

 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG 
Tipo: Avanços Tecnológicos 
 
Introdução: O músculo orbicular da boca forma os lábios humanos e participa de 
importantes funções orofaciais, como a fala, mastigação e deglutição. Modelos 
computacionais para o estudo das características anatômicas e o comportamento 
dinâmico de estruturas e órgãos do corpo humano são cada vez mais utilizados. Por 
meio de imagens médicas, como exames de ressonância magnética e tomografia 
computadorizada, são obtidos modelos geométricos fidedignos. A utilização destas 
ferramentas computacionais na Fonoaudiologia promove avanços científicos e 
tecnológicos na área, possibilitando a investigação de caracteristicas e 
comportamentos não identificados à avaliação clinica. Objetivo: Desenvolver um 
modelo tridimensional do músculo orbicular da boca. Método: Foi realizado exame de 
ressonância magnética da região orofacial em indivíduo do sexo feminino, de 27 anos, 
sem alteração nas estruturas ou funções do sistema sensório motor oral. Por meio das 
imagens de ressonância foi construído o modelo geométrico tridimensional do músculo 
orbicular da boca, utilizando o Programa Mimics®. Resultados: A reconstrução das 
características geométricas do músculo foi realizada pela análise individual de cada 
corte, obtido pela segmentação das imagens de ressonância magnética. As 
caracteristicas do modelo desenvolvido assemelha-se ao musculo real, apresentando 
forma de elipse e curvatura em parabola. Ressalta-se que a análise dos contornos do 
músculo foi dificultada pela grande aproximação, ou mesmo sobreposição, dos 
músculos periorais. Conclusão: Foi desenvolvido um modelo tridimensional do 
músculo orbicular da boca que apresenta características semelhantes à estrutura real. 
O modelo será utilizado posteriormente para simulação do comportamento labial. 
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ANAIS 
MOVIMENTOS BORDEJANTES EM LARINGECTOMIZADOS TOTAIS 

Paulo Fernandes Pinheiro Júnior, Daniele Andrade da Cunha, Lucas Carvalho Aragão 
Albuquerque, Cicília Lais da Silva, Natália Freire da Silva, Ana Carolina Cardoso de 

Melo, Hilton Justino da Silva 
 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife - PE 
Tipo: Procedimentos Clínicos  
 
Introdução: O paciente laringectomizado total apresenta mutilações que provocam 
interferências diretas no sistema estomatognático (SE), levando-o a parafunções 
neuromusculares compensatórias, como resposta das estruturas musculares 
remanescentes. Assim admite-se que o manejo cirúrgico e/ou a exérese de estruturas 
pertencentes ou relacionadas ao SE, provoquem intrincada repercussão na 
biomecânica mandibular desses pacientes. Uma forma de analisar esta biomecânica é 
por meio de mensurações da amplitude e da velocidade dos movimentos 
mandibulares, através da Eletrognatografia (EGN). A EGN tem como uma de suas 
principais vantagens fazer o rastreamento dessa movimentação sem qualquer contato 
mecânico, aspecto que tendenciaria os resultados obtidos. Objetivo: Caracterizar a 
amplitude e a velocidade dos movimentos bordejantes avaliados por eletrognatografia. 
Métodos: Foram selecionados 72 participantes divididos em três grupos: grupo A com 
32 voluntários e média de idade de 22,3 anos, sendo 17 femininos, grupo B com 20 
voluntários e média etária de 53,2 anos, dos quais 10 femininos, e grupo C com 20 
voluntários submetidos a laringectomia total, com média de idade de 61,5 anos, sendo 
1 feminino. Empregou-se o teste ANOVA para diferença de médias, com contraste 
post-hoc de Dunnett ou teste t de Student, todos em nível de significância de 0,05. 
Resultados: Houve diferenças entre os três grupos, porém com significância restrita 
aos grupos B e C na amplitude e na velocidade quando da realização dos movimentos 
bordejantes. Os fatores relacionados aos processos adaptativos e compensatórios 
derivados da laringectomia total pareceram explicar melhor as alterações observadas 
que as diferenças etárias entre os três grupos. Conclusão: Os resultados deste 
estudo possibilitaram quantificar a alteração severa e complexa da mecânica 
mastigatória e do posicionamento mandibular, denotando cinemática distinta daquela 
presente em sujeitos não laringectomizados, e atribuíveis, à alteração do mecanismo 
hioide, promovida pela ação da laringectomia total na região anterior do pescoço, 
responsável pelas alterações eletrognatográficas. O levantamento de dados 
quantitativos pode respaldar, reorganizar ou ajudar programas terapêuticos 
multidisciplinares dirigidos a essa parcela da população no sentido de avaliar as 
possíveis parafunções adaptativas ou compensatórias das estruturas remanescentes 
do SE. 
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ANAIS 
OCORRÊNCIA DE CECEIO EM FRICATIVAS VOZEADAS E DESVOZEADAS EM 

CRIANÇAS COM FISSURA LABIOPALATINA OPERADA                                  
Viviane Cristina de Castro Marino*, Melina Evangelista Whitaker**, Rita de Cássia 
Moura Carvalho Lauris**, Jeniffer de Cássia RilloDutka**-***, Maria Inês Pegoraro-

Krook**-*** 

Instituições: *UNESP – Campus de Marília – Marília - SP, **Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais (USP) – Bauru - SP. ***Faculdade de Odontologia de 
Bauru (USP) – Bauru - SP                                                                                                           
Tipo: Original  

Introdução: Deficiências no crescimento médio-facial apresentadas por crianças com 
fissura labiopalatina operada podem provocar mudanças no direcionamento do fluxo e 
no padrão de pressão do ar durante a produção das fricativas /s/ e /z/. Diferenças na 
ocorrência do ceceio entre estas consoantes não foram investigadas previamente para 
a população com fissura labiopalatina.  Objetivo: Investigar se o ceceio, quando 
presente, difere entre as fricativas alveolares desvozedas e vozeadas produzidas por 
crianças com fissura labiopalatina operada. Métodos: Estudo prospectivo, em que 
duas frases constituídas pelas consoantes /s/ e /z/ foram produzidas por 32 crianças 
com fissura labiopalatina operada (idade média, 8 anos, 8 meses). Todas as crianças 
apresentavam relação inter-arcos alteradas, conforme avaliação ortodôntica realizada 
por três ortodontistas (concordância inter-juiz quase perfeita, kappa= 0.81), a partir da 
análise de modelos de gesso. Três fonoaudiólogas julgaram auditivamente as 
produções áudio gravadas. A concordância inter-juízes variou entre 56% e 78% e entre 
59% e 93% para as frases constituídas de /s/ e /z/, respectivamente. Resultados: O 
ceceio foi identificado em 72% e 50% em /s/ e /z/, respectivamente. Houve diferença 
significativa entre os julgamentos para as fricativas /s/ e /z/, com maior ocorrência de 
ceceio em /s/. Conclusões: Deformidades dentofaciais podem favorecer a ocorrência 
do ceceio na população com fissura labiopalatina. A maior ocorrência do ceceio em /s/ 
em comparação à /z/ pode ser justificado por razões acústicas e articulatórias. A 
fricativa /z/ apresenta menor intensidade do que sua correspondente desvozeada e, 
ainda, é um pouco mais grave devido ao acoplamento da fonte glótica à fonte 
friccional. Tal fato pode contribuir para maior identificação do ceceio em /s/. Diferenças 
no contato da língua/palato durante a produção de /s/ e /z/ foram reportadas para fala 
normal, com maior contato em /z/. Tais diferenças também podem ocorrer na presença 
do ceceio, em menor grau para /z/, permitindo maior percepção auditiva do mesmo em 
/s/.  Sugere-se que o ceceio é dependente do contexto fonético-fonológico da frase 
devendo o mesmo ser considerado para fins clínicos e de pesquisa. 
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ANAIS 

Ocorrência de projeção lingual durante a produção de fonemas plosivos linguo-
alveolares de acordo com índice oclusal em crianças com fissura labiopalatina              
Gabriela Zuin Ferreira, Alícia Graziela Noronha Silva, Jeniffer de Cássia Rillo Dutka, 

Gustavo Silva Siécola, Melina Evangelista Whitaker 

Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) – Bauru - SP 
Tipo: Original 

Introdução: As cirurgias primárias em crianças com fissura labiopalatina causam 
grande impacto no crescimento maxilar. Como consequência pode-se encontrar 
alterações na produção da fala, sendo a projeção lingual é uma alteração articulatória 
visual que pode ocorrer nos fonemas línguo-alveolares. Objetivo: O objetivo deste 
estudo é verificar a ocorrência da projeção lingual, nos fonemas /t/ e /d/, de acordo 
com o índice oclusal de crianças com fissura labiopalatina.Métodos: Foram avaliadas 
106 crianças com fissura labiopalatina unilateral operada, com idade entre 6 e 11 
anos, durante a fase de dentição mista, em relação à fala e à oclusão. Para a 
avaliação da oclusão, três ortodontistas experientes analisaram modelos em gesso 
dos arcos dentários para a classificação do índice oclusal, conforme a gravidade da 
má-oclusão. Desta forma, no grupo 1 foram inseridos indivíduos com índice oclusal 1 e 
2, enquanto que o grupo 3 abrangeu indivíduos com índice oclusal 3 e, o grupo 3 de 
indivíduos com índice oclusal 4 e 5, isto é, este último com maior severidade de má 
oclusão.  Para a avaliação da fala, foi solicitada aos 106 indivíduos, a repetição de 
frases com recorrência dos fonemas /t/ e /d/, por um Fonoaudiólogo para verificar a 
presença da projeção lingual. Resultados: De acordo com a avaliação 
fonoaudiológica, foi observado que 62 indivíduos (60% da amostra) apresentavam 
projeção lingual no fonema /t/ e 55 indivíduos (52% da amostra) no fonema /d/. Tais 
indivíduos foram distribuídos de acordo com o índice oclusal, sendo que, no grupo 1, a 
ocorrência de projeção lingual no fonema /t/ foi de 38,5% e no /d/ de 30%, no grupo 2 
de 29% no /t/ e de 29% no /d/ e, por fim, no grupo 3 com maior gravidade de má 
oclusão, a ocorrência da projeção lingual foi de 32,5% no /t/ e 33% no 
/d/.Conclusão:Pode-se concluir que, neste estudo, a ocorrência da projeção lingual na 
fala de indivíduos com fissura labiopalatina não aumentou de acordo com o índice 
oclusal, isto é, de acordo com a maior gravidade da má oclusão. 
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ANAIS                                                                                                              
ORIENTAÇÃO PERINATAL E USO DE CHUPETA EM CRIANÇAS MENORES DE 

SEIS MESES                                                                                                          
Silvana T. Duarte*-**, Ana Paula Garbim**, Juciléia Bianchin Gonçalves Lima**, Celline 

Olbemeir ** 

Instituição: *Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, **Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel - PR                                  
Tipo: Original 

Introdução: Há muito tempo a chupeta é considerado um hábito, um costume, 
fazendo parte das prioridades da mãe ao se pensar no enxoval do bebê. O uso de 
chupeta há algum tempo é um assunto discutido pelos fonoaudiólogos devido às 
possíveis alterações tanto do tônus e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios do bebê 
quanto no comprometimento de outras funções como a fala, deglutição e respiração. 
No entanto, o impacto e eficiência das intervenções educativas é pouco 
conhecido.Objetivo: Verificar a incidência do uso de chupeta em crianças menores de 
seis meses nascidas em um hospital público de ensino com status de “Amigo da 
Criança”, correlacionando com dados sócio-demográficos e com aspectos da 
orientação no período perinatal sobre aleitamento materno.Métodos: Estudo 
longitudinal, por meio de questionário aplicado às mães durante o ambulatório do teste 
da orelhinha, realizado pelo Serviço de Fonoaudiologia. Os dados foram tabulados em 
planilha específica (Excel®), e feita análise estatística descritiva e comparação entre 
as médias.Resultados: Foram entrevistadas 98 mães, com idade média de 26,2 anos 
(14-43 anos). Quase todas (98,9%) haviam realizado acompanhamento pré-natal. 
19,3% dos neonatos necessitou internamento > 48h. A maioria (77,5%) estava em 
amamentação exclusiva no peito.Orientação durante o pré-natal sobre o uso de 
chupeta foi referida por 33,7% das mães, e 55,1% as receberam durante o 
internamento. Os profissionais que mais realizaram estas orientações foram da 
enfermagem.  Nenhuma mãe citou orientação por fonoaudiólogo.O uso atual de 
chupeta foi referido por 67,3%, sendo 60,1% ortodônticas.Não se encontrou diferença 
estatística no uso de chupetas quando as mães receberam ou não orientação no pré-
natal (66,7% x 67,7%, p=0,898), bem como entre as que receberam ou não orientação 
hospitalar (68,5% x 65,9%. P=0,955).Conclusão: Apesar da preocupação com os 
aspectos sobre o aleitamento materno, a incidência de uso de chupetas na população 
estudada foi inaceitavelmente alta, e não houve influência na orientação realizada 
pelos profissionais de saúde. É enfatizada a necessidade de se incorporar 
efetivamente na abordagem à gestante e puérpera as orientações sobre o uso de 
chupeta. 
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ANAIS 
Parâmetros vocais usados na avaliação clínica de pacientes disfágicos: Revisão 

sistemática de literatura                                                                                                   
Francine Marson Costa 

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) – Irati – PR  
Tipo de estudo: Revisão Sistemática 
 
Introdução Comumente inserida nos protocolos de avaliação clínica da deglutição, a 
análise da qualidade vocal dos indivíduos com queixa de disfagia é um procedimento 
fonoaudiológico que, apesar de bastante utilizado na clínica, pouco se sabe sobre o 
seu real impacto e correlações que possam ser comprovadamente estabelecidas entre 
determinada alteração vocal e tal sintoma disfágico. Objetivos O presente estudo tem 
como objetivo a classificação dos níveis de evidência de estudos que pretendem 
comprovar e\ou buscam estabelecer a efetividade da avaliação vocal e dos 
parâmetros vocais: tempo máximo de fonação da vogal /a/, relação S/Z, qualidade 
vocal pré e pós-alimentação, durante a avaliação clínica da deglutição. Métodos As 
buscas pelos artigos e ensaios foram realizadas nas seguintes bases de dados: 
Bireme, Lilacs, MedLine e no buscador Google Acadêmico. Foram excluídos ensaios 
anteriores ao ano de 2005 e ensaios versassem sobre aspectos vocais sem 
estabelecer qualquer correlação entre a disfagia e/ou sobre o funcionamento laríngeo 
durante a fonação e/ou deglutição. Para classificação dos artigos quanto aos níveis de 
evidência científica foi utilizada a tabela e os critérios estabelecidos pelo Oxford Centre 
(2009). Resultados Por meio de uma revisão sistemática de literatura, e baseando-se 
nos pressupostos da Medicina Baseada em Evidências (MBE), pode-se observar que: 
há poucos estudos que se propõem a questionar e estabelecer correlações entre 
parâmetros vocais e alterações da deglutição, além disso, os estudos existentes são 
provenientes de fontes de nível científico moderado, e somente o parâmetro Tempo 
Máximo de Fonação (TMF) é validado por estudos científicos. Conclusão Por fim, foi 
possível verificar a necessidade de ampliar a quantidade de estudos que busquem 
comprovar e estabelecer padrões de normalidade para a avaliação vocal para que 
esse procedimento possa ser validado e usado de maneira consciente durante a 
avaliação clínica da deglutição. 
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ANAIS 
PERFIL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SETOR FONOAUDIOLÓGICO DO 

AMBULATÓRIO DE CRIANÇAS DE ALTO RISCO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FRANCA/SP                                                                                                   

Laudicéia Katiuce Pinto, Liliana Mussalim Guimarães, Lucinda Maria de Fátima 
Rodrigues Coelho, Antônio Carlos Marangoni  

Instituição: Universidade de Franca (UNIFRAN) – Franca - SP                                                                    
Tipo: Original 

Introdução: O recém-nascido de alto risco é a criança que apresenta risco de vida, 
em decorrência de imaturidade de múltiplos sistemas ou de algum processo 
patológico, necessitando, assim, de cuidados intensivos para sua sobrevivência. 
Objetivo: Caracterizar o perfil das crianças atendidas no setor fonoaudiológico do 
ambulatório de crianças de alto risco da Prefeitura Municipal de Franca- SP. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal e contemporâneo, realizado por 
meio da consulta de 62 prontuários de recém-nascidos atendidos no ano de 2010. 
Resultados: Os resultados revelaram que 55% da amostra era composta por 
neonatos do gênero masculino; prematuros, com média de 32 semanas de idade 
gestacional; baixo peso ao nascer e crescimento intra-uterino adequado; peso médio 
de 1.774 gramas; fazendo uso de sondas para a alimentação, sendo a sonda 
parenteral a mais utilizada; ingestão de leite materno associado à fórmula; presença 
dos reflexos de busca, sucção, mordida e gap. O tempo médio que os bebês levaram 
para passar para a alimentação por via oral exclusiva foi de três semanas. A 
frequência média de atendimentos fonoaudiológicos recebidos ficou em sete 
estimulações. Verificou-se que os aspectos que interferem na transição da via de 
alimentação do recém-nascido para via oral exclusiva são: prematuridade e a 
classificação do peso. Conclusão: Os dados apontaram a importância da intervenção 
fonoaudiológica com relação à estimulação precoce da sucção em recém-nascido pré-
termo, estando relacionada com o desenvolvimento global do bebê. A estimulação 
precoce realizada pelos fonoaudiólogos nos recém-nascidos pré-termos é fundamental 
para uma alimentação adequada e nutritiva. 
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ANAIS 

Pesquisa da relação entre postura lombar e anteriorização da cabeça 
Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Rozilene Maria Cota Aroeira, Estevam Barbosa 

de Las Casas 
 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais- Belo Horizonte – MG 
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: A postura anteriorizada da cabeça é uma desordem cérvico-espinhal que altera 
a posição de repouso da mandíbula, do osso hióide e da língua, o que pode 
comprometer o bom funcionamento do sistema estomatognático. Objetivos: analisar 
três diferentes posturas de um indivíduo sentado, relacionando a posição da cabeça 
com a lordose lombar e obter o valor aproximado da força exercida pelos músculos 
extensores da cabeça em cada uma das posturas. Procedimentos: Foi avaliado um 
indivíduo do sexo feminino, com idade de 18 anos, peso corporal de 53 kgf e estatura 
de 1,65 m. Primeiramente, foi realizada a marcação de pontos anatômicos de 
referência utilizando marcador circular na cor branca, com 13 mm de diâmetro, 
localizado no tragus esquerdo e marcadores anatômicos do tipo vetor, 45 mm de 
comprimento e base de 18,79 mm de diâmetro, localizados nos processos espinhosos 
das vértebras C7 a L5. Depois, o indivíduo foi fotografado, usando roupa de banho, no 
plano sagital esquerdo, sentado em três situações distintas: (A) sem uso de encosto 
para as costas; (B) com uso de encosto de 100° de inclinação; (C) com uso de encosto 
de 100° associado a um suporte lombar cilíndrico em nível da vértebra L3. As imagens 
foram submetidas a uma análise de cinemática angular pelo método de fotogrametria 
computadorizada. Foram pesquisadas a medida angular tragus-C7, visando avaliar a 
posição da cabeça em relação ao tronco e calculada a força muscular passiva 
extensora da cabeça. Resultados: Os ângulos C7-tragus foram 43°, 50° e 52°, e as 
forças musculares extensoras da cabeça, 53,0 N, 59,7 N e 43,5 N, nas posturas A, B e 
C, respectivamente. Observou-se, então, um posicionamento mais ereto da cabeça, 
com menor força exercida pelos músculos extensores, quando a vértebra L3 está mais 
próxima do eixo vertical central do corpo, ou seja, na postura C. Conclusão: Este 
estudo demonstrou a necessidade da preservação do eixo lombar fisiológico, 
caracterizado pela vértebra L3, para garantir o bom posicionamento da cabeça na 
postura sentado. A fotogrametria computadorizada mostrou-se um método avaliativo 
promissor e de baixo custo para análise da geometria postural do conjunto cabeça-
tronco.  
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ANAIS 
Preparando pais e cuidadores para reconhecer o golpe de glote e a plosiva 

faríngea                                                                                                                          
Mariana Jales Felix da Silva; Gabriela Zuin Ferreira; Olívia Mesquita Vieira de Souza; 

Viviane Cristina de Castro Marino; Jeniffer de Cássia Rillo Dutka 

Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP)- Bauru - SP  
Tipo: Avanço Tecnológico 
 
Introdução: Dentre as alterações da fala presentes em crianças com fissura 
labiopalatina, destaca-se o uso de pontos articulatórios atípicos como a faringe 
(plosiva faríngea) e a laringe (oclusiva laríngea, também conhecida como “golpe de 
glote”) durante a produção de consoantes obstruintes.  Tais produções, quando 
presentes, têm grande impacto na inteligibilidade de fala. Reconhecer produções 
atípicas, como a plosiva faríngea e o golpe de glote, é importante para a prevenção e 
o tratamento de alterações de fala na fissura labiopalatina. Objetivo: Este trabalho tem 
o objetivo de descrever um material desenvolvido para orientação de cuidadores sobre 
o golpe de glote e a plosiva faríngea. Método: O roteiro educacional usado para o 
desenvolvimento deste material envolveu: definição do público alvo; definição do 
conteúdo do material multimídia; preparo do conteúdo em formato de narrativa; 
elaboração da modelagem iconográfica; montagem de sequência didática; e edição de 
áudio e vídeo.  Resultados: O material foi elaborado para desenvolver a habilidade de 
pais e cuidadores para identificar ediferenciar o golpe de glote e a plosiva faríngea.  
Foram usadas comparações entre fala com e sem uso das produções atípicas 
envolvendo ilustrações e vídeos e uma narrativa em linguagem simples visando 
favorecer o entendimento e o reconhecimento destas articulações compensatórias 
usadas por mais de 20% dos pacientes com fissura labiopalatina. Conclusão: O 
desenvolvimento deste material pode favorecer tanto a prevenção quanto a 
intervenção fonoaudiológica para correção da fala prejudicada pelo uso deste tipo de 
produção atípica compensatória. 
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ANAIS 
Prevalência de hábitos orais de sucção não nutritiva em crianças de 0 a 24 

meses de idade portadoras de fissura labiopalatina.                                     
Vanessa Aparecida Brandalise,  Bruna Vieira de Maria,  Marileda Cattelan Tomé 

 
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Itajaí – SC 
Tipo: Original 
 

Introdução: Nos primeiros meses de vida o reflexo de sucção pode tornar-se um 
hábito, especialmente quando a criança deixa de sugar para se nutrir, e em busca de 
satisfação, passa a levar tudo à boca. Entre crianças com fissura labiopalatina, pelas 
alterações anatômicas presentes, supunha-se que os hábitos orais não fossem 
frequentes se comparados à população infantil sem esse tipo de alteração. Entretanto, 
não foram encontrados estudos sobre essa temática nessa população, o que motivou 
o estudo. Objetivo: Verificar a prevalência de hábitos orais de sucção não nutritiva 
(SNN) em crianças de 0 a 24 meses de idade portadoras de fissura labiopalatina 
(FLP). Métodos: foram entrevistadas 183 mães de crianças portadoras de fissuras 
labiais e/ou palatinas de ambos os gêneros com idade entre 0 a 24 meses, atendidos 
em um centro especializado em fissuras labiopalatinas de Santa Catarina. 
Resultados: Da amostra total, 66,7% crianças eram do gênero masculino e 33,3% 
feminino, 45,4% apresentavam fissura de lábio e palato, 30,1% de lábio e 24,6% de 
palato. Do total de crianças, 59,6% apresentava hábito oral de sucção não nutritiva, 
sendo os hábitos orais associados os mais frequentes. Isoladamente, o hábito de 
sucção digital foi o mais frequente na população estudada (43%).  A maior ocorrência 
de hábitos orais se deu entre crianças com fissura do tipo transforame incisivo (42%). 
Não houve associação entre a prevalência dos hábitos orais e o tempo de 
amamentação exclusiva no peito (X= 5,4 meses). Conclusão: os dados demonstram 
que os recém-nascidos portadores de FLP, como as demais crianças, também tem 
necessidade de sugar, tanto no aspecto nutricional quanto para assegurar conforto e 
satisfação pelo prazer que a sucção oferece, independentemente do tipo de fissura. 
Vale considerar que a sucção não nutritiva não requer a mesma força se comparada 
com a nutritiva, uma vez que não há demanda de extração de um conteúdo para a 
cavidade intraoral e, portanto, não envolve grande pressão intraoral, o que pode 
justificar crianças com alterações anatômicas importantes apresentarem hábito oral. 
Além disso, pode-se presumir que crianças com FLP não diferem das demais 
vivenciando a fase oral como todos os outros estágios do desenvolvimento.   
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ANAIS                                                                                                                
PREVALÊNCIA DO USO DA CHUPETA EM CRIANÇAS DOS CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MARINGÁ                                              
Kelly Helloysi Santini, Cristiane Faccio Gomes, Ana Paula Machado Velho 

Instituição: Centro Universitário de Maringá – Maringá - PR                                                   
Tipo: Original 

Introdução: Existe uma relação simbólica entre a imagem do recém-nascido e a 
chupeta. Seu uso é transmitido através das gerações e é considerado costume que 
toda a criança apresenta (SERTÓRIO; SILVA, 2005; SERRA-NEGRA et al., 2006). 
Fófano et al. (2009) encontraram que 85,8% das mães entrevistadas em seu estudo 
ofereceram em algum momento a chupeta a seus filhos. Sabe-se que a chupeta causa 
alterações estruturais e funcionais graves (CARVALHO, 2010). Seu uso é a causa de 
maiores alterações no equilíbrio do aparelho estomatognático (MORESCA; FEREZ, 
1992). Objetivo: Diante desta relação cultural de que é comum o uso e a oferta da 
chupeta, o objetivo deste estudo foi revelar a prevalência do uso da chupeta em 
crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) de 
Maringá, Paraná, a fim de desenvolver atividades educativas aos pais, familiares e às 
próprias crianças. Métodos: A partir de um levantamento do uso da chupeta em todas 
as turmas dos CMEIs, realizada em junho de 2010 pelas fonoaudiólogas da educação 
Infantil da Secretaria de Educação, com autorização prévia, selecionou-se os 
resultados de 15 dos 52 CMEIs de Maringá que compunham o estudo. Resultados: 
Foi realizado o cálculo da prevalência do uso da chupeta em crianças de 
aproximadamente seis meses a cinco anos em um total de 2197 alunos. Nesta 
amostra 24,16% (531/2197) das crianças fazem uso da chupeta em todas as faixas 
etárias pesquisadas e, nas turmas de Infantil 1 encontrou-se um percentual de 39,95% 
(177/443). No Infantil 2 a prevalência foi de 35,88% (122/340); no Infantil 3, de 25% 
(88/352); 15,63% (78/499) no Infantil 4 e 11,72% (66/563) no Infantil 5.Conclusão: A 
partir destes dados encontrados, é interessante observar um grande percentual de uso 
da chupeta nas crianças e redução da prevalência do uso com o aumento da idade. 
Portanto, o maior percentual foi naquelas de menor idade, reafirmando o aspecto 
cultural de que é comum os bebês utilizarem chupeta. Desta forma, faz-se necessário 
o desenvolvimento de projetos e ações que promovam a redução de seu uso, bem 
como compreender os fatores que influenciam no oferecimento e não oferecimento 
deste bico artificial. 
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ANAIS 
Prevalência e Severidade dos Sintomas de Disfunção Temporomandibular 
Jéssica Nazita Silva e Lima, Jussier Rodrigues da Silva, Marluce Nascimento de 

Almeida, Wellyda Cinthya Felix Gomes da Silva, Anne da Costa Alves, Renata Veiga 
Andersen Cavalcanti 

 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal - RN 
Tipo: Original 

Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM) representam a causa de dor 
crônica mais comum na região orofacial, sendo considerada de etiologia multifatorial. 
Os principais sinais e sintomas incluem: dor na face, na articulação 
temporomandibular (ATM), nos músculos mastigatórios e cervicais, limitação dos 
movimentos mandibulares, ruído articular (estalo e/ou crepitação), fadiga muscular e 
dificuldades nas funções estomatognáticas de mastigação, deglutição e fala. Objetivo: 
Caracterizar a prevalência e severidade dos sintomas de disfunção 
temporomandibular nos participantes da XVII Semana de Ciência, Tecnologia e 
Cultura – CIENTEC. Método: Foram entrevistados 97 indivíduos, do sexo masculino e 
feminino, com faixa etária entre 18 e 60 anos, por meio do Protocolo de Fonseca 
(1994). A pesquisa foi realizada na XVII CIENTEC/ UFRN, no ano de 2011. Adotamos 
como critérios de inclusão, a faixa etária entre 18 a 60 anos e os questionários 
respondidos por completo. Foram exclusos indivíduos com comprometimento 
neurológico. Resultados: Os resultados nos permitem evidenciar que a amostra foi 
composta de 54 (55,7%) mulheres e 43 (44,3%) homens, idade média de 28 anos. Em 
relação à severidade de DTM, verificou-se que 31 (32%) não sofrem de DTM, 55 
(56,7%) sofrem de DTM leve, 4 (4,1%) sofrem de DTM moderada e 7 (7,2%) sofrem 
de DTM severa. Os sintomas mais prevalentes caracterizam-se pelos hábitos 
parafuncionais como apertar e/ou ranger os dentes, mascar chicletes, morder lápis, 
morder os lábios, roer unhas 38 (39,2%), pessoas considerando-se tensas ou 
nervosas 34 (35,1%), dentes que não articulam bem 27 (27,8%), ruídos nas ATMs ao 
falar ou mastigar 26 (26,8%), dor na nuca ou ombros 23 (23,7%), dores de cabeça 
freqüente 20 (20,6%), dor nos ouvidos ou na região das articulações 15 (15,5%), 
cansaço ou dor muscular ao mastigar 13 (13,4%), dificuldade em abrir a boca 5 (5,2%) 
e movimentar sua mandíbula para os lados 2 (2,1%). Conclusão: Salientamos que 
grande parte dos entrevistados sofrem de DTM leve e destaca-se a presença dos 
hábitos parafuncionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOTRICIDADE OROFACIAL (ABRAMO) 
www.abramofono.com.br 

 

 
 
 
 
 

ANAIS 
PROCEDIMENTOS EM ELETROGNATOGRAFIA PARA ANÁLISE DOS 

MOVIMENTOS MANDIBULARES DURANTE A FALA 
Sandro Junior Henrique Lima, Daniele Andrade da Cunha, Aline de Lima Lins, Ana 

Carolina Cardoso de Melo, Andressa Michelly de Andrade Aguiar dos Santos, Rafaela 
do Couto Melo, Hilton Justino da Silva 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco, Grupo de Patofisiologia do 
Sistema Estomatognático (UFPE) - Recife – PE 
Tipo: Avanços Tecnológicos 
 
Introdução: A eletrognatografia (EGN) é um exame que avalia a amplitude, velocidade 
e simetria dos movimentos mandibulares (MM’s), através de uma antena que capta 
variações nesses movimentos milimetricamente, utilizando um sensor magnético. Esse 
sensor é responsável por delinear trajetórias descritas pela mandíbula nos planos 
sagital, frontal e horizontal, tanto no movimento de abertura e fechamento como 
também na lateralidade. A participação dos MM’s permite a atuação da língua e dos 
tecidos moles para que ocorram as variadas produções fonêmicas da fala. Sendo 
assim é um dos métodos mais precisos para avaliação da movimentação mandibular. 
Objetivo: Observar as possibilidades de avaliação dos movimentos mandibulares 
durante a fala através da eletrognatografia. Método: Esta pesquisa foi realizada no 
Laboratório de Eletromiografia e Eletrofisiologia do Departamento de Fonoaudiologia 
da UFPE. Foram consideradas as observações durante os procedimentos da EGN e 
suas possibilidades para avaliação do movimento mandibular durante a fala. Além 
disso, realizou-se revisão na literatura buscando estudos que relacionassem os 
movimentos mandibulares durante a fala no exame de EGN. Resultados: Os 
resultados possibilitaram a construção de procedimentos para avaliação do movimento 
mandibular durante a fala. Sendo eles: 1º procedimento – avaliação da simetria de 
abertura e fechamento da mandíbula durante a realização de fonemas fricativos 
alveolares. 2º procedimento – observação da velocidade de abertura e fechamento da 
mandíbula em mm/s durante a fala; 3º procedimento – estudo da amplitude vertical e 
lateral dos movimentos da mandíbula durante a fala. Todos estes parâmetros podem 
ser computados em ficha especialmente elaborada para esta pesquisa.  Para todos os 
procedimentos é também sugerida avaliação na fala espontânea e lista de palavras 
foneticamente balanceadas de acordo com o sugerido na literatura e adaptado para 
este pesquisa.  Conclusão: Este trabalho mostrou a possibilidade de aplicação de 
procedimentos para quantificar os parâmetros de simetria, amplitude e velocidade de 
movimentos mandibulares, contribuindo assim para as avaliações complementares 
nos estudos das ciências da fala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOTRICIDADE OROFACIAL (ABRAMO) 
www.abramofono.com.br 

 

 
 

 
 
 

ANAIS 
PROGRAMA DE FONOTERAPIA INTENSIVA PARA CORREÇÃO DA DISFUNÇÃO 

VELOFARÍNGEA                                                                                                       
Adna Maressa Pereira Amara, Giovana Rinalde Brandão, Melissa Zattoni Antoneli, 

Maria Cristina Zimmermann 
Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São 
Paulo (HRAC-USP) - Bauru – SP  
Tipo: Relato de Caso 
 
Tema: O tratamento de fala na presença de disfunção velofaríngea tem por objetivo a 
correção da ressonância hipernasal e das articulações compensatórias. Tem-se 
observado que, quando o tratamento é contínuo e intenso, os resultados atingidos são 
mais eficazes. No HRAC-USP desenvolveu-se um Programa de Fonoterapia Intensiva 
motivado por fatores como a dificuldade de acesso e de sistematicidade do 
tratamento, além da falta de profissional com experiência na área. Objetivo: 
Descrever o processo de reabilitação de fala de um paciente que participou do 
Programa de Fonoterapia Intensiva. Procedimentos: Paciente do sexo masculino, 
que iniciou o tratamento com 5 anos de idade, portador de fissura labiopalatina 
operada, apresentando véu palatino com extensão regular, boa mobilidade e inserção 
posterior dos músculos levantadores. Foi indicada fonoterapia para eliminação das 
articulações compensatórias que o paciente apresentava, como o golpe de glote nos 
fonemas /p/, /t/, /d/, /k/ e /g/. O Programa de Fonoterapia Intensiva envolveu 2 sessões 
diárias de 1 hora cada e, após 13 sessões, verificou-se a necessidade de exames 
instrumentais da função velofaríngea (nasoendoscopia e videofluoroscopia), mediante 
os quais foi indicada palatoplastia secundária - veloplastia intravelar pela técnica de 
Braithwaite. Posteriormente, mais um módulo de Programa de Fonoterapia Intensiva 
foi realizado, composto por 17 sessões, visando a eliminação das articulações 
compensatórias e melhora da inteligibilidade de fala. Utilizaram-se pistas facilitadoras 
visuais (espelho, copo com bolinhas de isopor), auditivas (garrote) e exteroceptivas 
(sentir fluxo aéreo no dorso da mão) para favorecer a percepção do direcionamento do 
fluxo aéreo expiratório para a cavidade oral e aumentar a pressão aérea intra-oral, 
além de biofeedback com a nasofaringoscopia em algumas sessões. Resultados: 
Após esse treinamento, a hipernasalidade foi eliminada, bem como as articulações 
compensatórias na fala dirigida. Frente aos resultados obtidos, a próxima etapa será a 
programação de um novo módulo para automatização dos padrões articulatórios 
corretos. Conclusão: Esse programa mostrou-se efetivo para a eliminação das 
articulações compensatórias e da hipernasalidade, normalizando a inteligibilidade da 
fala dirigida em um período curto de tempo, sendo necessário mais de 2 módulos para 
atingir o padrão correto em fala espontânea. 
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ANAIS 
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ELETROESTIMULAÇÃO PARA 

FORTALECIMENTO MUSCULAR DO MÚSCULO MASSETER EM CRIANÇAS 
RESPIRADORAS ORAIS                                                                                      

Roberta Borba de Assis, Daniele Andrade da Cunha, Klyvia Juliana Rocha de 
Moraes, Ana Carolina Cardoso de Melo, Adriana dos Santos Leite, Décio Medeiros 

Peixoto, Hilton Justino da Silva 
 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco / Grupo de Pesquisa Patofisiologia 
do Sistema Estomatognático (UFPE) –Recife-PE                                                        
Tipo: Avanços Tecnológicos. 

Introdução: A respiração nasal é fundamental para o crescimento e desenvolvimento 
adequados do complexo craniofacial e para o funcionamento das funções 
estomatognáticas. A respiração oral é um dos sintomas mais freqüentes na infância e 
altera o equilíbrio da musculatura facial gerando uma deficiência funcional importante 
devido a flacidez do músculo masseter. A eletroestimulação auxilia nas contrações 
musculares complementando a atividade voluntária do músculo que esteja reduzida ou 
alterada por uma patologia. É uma técnica não invasiva, sem efeitos sistêmicos, não 
causa dependência e possui indicação terapêutica para fortalecimento muscular. 
Objetivo: Apresentar a possibilidade do uso da eletroestimulação neuromuscular para 
fortalecimento muscular do masseter em crianças respiradoras orais. Métodos: 
Baseando-se na experiência de pesquisadores na área de Fisioterapia e 
Fonoaudiologia da Linha de Pesquisa em Respiração Oral do Grupo de Pesquisa 
Patofisiologia do Sistema Estomatognático, além da busca sistematizada na literatura 
e ausência de formalização quanto ao uso de eletroestimulação em músculos 
mastigatórios nesta população, procurou-se estabelecer procedimentos para a fase de 
fortalecimento muscular da eletroestimlação no músculo masseter em respiradores 
orais. Resultados: De acordo com as sugestões na literatura e nossa experiência no 
laboratório, foram sugeridos os seguintes procedimentos para o fortalecimento do 
músculo masseter por eletroestimulação: Procedimento 1: Preparação do indivíduo - 
Com voluntario sentado higienizar a pele, dois eletrodos autoadesivos e fixados sobre 
o ventre muscular do masseter, bilateralmente e longitudinalmente as fibras. É 
sugerido o uso da Programação com os 2 canais sincrônicos. Procedimento 2: 
Escolha da programação - iniciar estimulação com intensidade adequada a 
sensibilidade do indivíduo, duração 100 µs, frequência 80 Hz,  fases ON (6 seg), OFF 

(3 seg), RISE (1 seg), DECAY (1 seg), com tempo total 20 minutos. Esses 
procedimentos foram computados em protocolo de eletroestimulação especialmente 
elaborado para esta pesquisa e parece ser eficaz para o objetivo de fortalecimento da 
musculatura mastigatória nesta população. Conclusão: A proposta de protocolo de 
eletroestimulação para fortalecimento muscular pode contribuir para procedimento 
complementar em fonoterapia voltada a reabilitação miofuncional de crianças 
respiradoras orais. 
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ANAIS 
PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DO MÚSCULO MASSETER 

ATRAVÉS DO ESTUDO SIMULTÂNEO, COM ELETROMIOGRAFIA E FORÇA DE 
MORDIDA, RELACIONADO A MEDIDAS MORFOLÓGICAS DE 

ULTRASSONOGRAFIA 
Hilton Justino da Silva, Jabson Herber Profiro de Oliveira, Mário Dourado Genuíno 

Filho, Niedje Siqueira de Lima, Milton Marcelino Filho 

 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife - PE                                        
Tipo: Procedimentos Clínicos 

 
Introdução: Informações sobre a morfologia muscular podem fornecer recursos para 
um diagnóstico de uma hiper ou hipofunção muscular, bem como, dados de atividade 
elétrica muscular tem sido úteis para fins de diagnóstico e terapia. Dessa forma, 
protocolos que busquem estudar a morfofuncionalidade do sistema estomatognático 
podem vir a subsidiar os profissionais da área. Objetivo: propor um protocolo clinico 
para avaliação eletrofisiológica e morfofisiológica para avaliação do músculo. 
Métodos: Baseado em metodologia empregada em estudos e em clinica, o presente 
trabalho vem a pontuar o que pode ser considerada uma sugestão para avaliação 
morfofuncional e eletrofisiológica aplicada a clinica. Resultados: A aquisição da EMG 
e força de mordida deve ser efetuada simultaneamente, com apertamento dental 
unilateral. Deve ser efetuada três vezes para cada lado com intervalo de 30 segundos 
para evitar a fadiga. Durante a avaliação o paciente deve estar em frente à tela do 
computador para ter o feedback visual, também deve receber comando auditivo para 
manter a contração. A ultrassonografia deve ser coletada unilateralmente, três vezes 
para cada lado, durante o repouso e apertamento dental, também com o intervalo de 
30 segundos para cada contração. A análise do sinal consta na divisão do sinal da 
mordida, deve-se considerar: o valor do período inicial da mordida (VPIM); o valor do 
período médio da mordida (VPMM); o valor do período final da mordida (VPFM); valor 
médio da mordida (VMM). Para normalização sugere-se considerar o valor RMS de 
cada parte da mordida (VPIM, VPMM, VPFM) e dividir pela VMM e em seguida 
multiplicar por 100. Também é sugerido o estudo da frequência mediana da FFT do 
sinal eletromiográfico que é indicado para análise de fadiga muscular. Os valores da 
ultrassonografia podem ser correlacionados tanto a EMG quanto a força de mordida. 
Conclusão: o sinal normalizado pode fornecer dados quantitativos relativos à 
atividade muscular. O estudo através de análise de frequências pode ajudar na 
elucidação do limiar eletromiográfico e de fadiga muscular. Os dados eletrofisiológicos 
do masseter associados aos dados morfológicos de espessura do músculo, podem 
auxiliar a elucidar informações sobre a morfofuncionalidade do sistema 
estomatognático. 
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ANAIS 
PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA ESTUDOS DA RELAÇÃO DA FORÇA 

MUSCULAR RESPIRATÓRIA E O GRAU DE AERAÇÃO NASAL 
Renata Andrade da Cunha, Ana Carolina Cardoso de Melo, Adriana dos Santos Leite, 

Rafaela do Couto Melo, Luciana Ângelo Bezerra, Daniele Andrade da Cunha 
 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco, Grupo de Patofisiologia do 
Sistema Estomatognático (UFPE) - Recife – PE                                                            
Tipo: Avanços Tecnológicos 
 
Introdução: A criança que respira cronicamente pela boca, além da alteração na 
aeração nasal, pode desenvolver alterações craniofaciais e dentárias e 
comprometimento do sistema respiratório com déficit nas forças dos músculos. É 
necessário avaliar as consequências desta alteração respiratória em relação à função 
nasal pelo espelho milimetrado e, para a função pulmonar, obtida pela força muscular 
respiratória-FMR (pressão inspiratória máxima-PImáx e pressão expiratória máxima-
PEmáx), através do método da manovacuometria. Objetivo: Propor um protocolo para 
estudos da relação entre a força muscular respiratória e o grau de aeração nasal. 
Método: Foi considerada a experiência de pesquisadores na área da Fisioterapia e 
Fonoaudiologia do Grupo de Pesquisa Patofisiologia do Sistema 
Estomatognático/UFPE. Além disso, os procedimentos para a realização das etapas 
desta pesquisa foram investigados na literatura. Resultados: O protocolo deve ser 
composto das seguintes etapas: para a avaliação da aeração nasal, deve ser utilizado 
o espelho nasal milimetrado de Altmann, que consta de uma placa metálica, com um 
lado liso e outro com marcação milimetrada para verificar a saída uni ou bilateral do ar 
e a relação de simetria entre a narina direita e a esquerda. Ele é de fácil reprodução e 
manipulação, que avalia e mensura o fluxo nasal. Para a avaliação da FMR, as 
medidas da PImáx e PEmáx devem ser registradas durante esforço máximo na 
inspiração e na expiração, respectivamente, com o nariz ocluído por um clipe nasal 
para que as medidas sejam realizadas pela boca, onde se encontra o bucal científico 
com orifício de 2mm, acoplado ao filtro barreira isolador de pressão, conectados ao 
manovacuômetro digital portátil (MVD®300-Globalmed-Brasil). É um procedimento 
rápido, seguro, não invasivo, de fácil realização e resultado reprodutível. As pressões 
de pico da PEmáx e PImáx devem ser registradas e armazenadas no software 
MVD300 com resolução da medida de 1 cmH20 e fundo de escala de 480 cmH20. O 
software MVD300 possui formulários que inserem informações dos pacientes e dados 
da clínica/hospital que utilizarão o sistema. Conclusão: Neste estudo, foi considerada 
a possibilidade do uso dos recursos da Fisioterapia e Fonoaudiologia em conjunto 

para avaliar a FMR e aeração nasal. 
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PROPOSTAS FONOAUDIOLÓGICAS AO PACIENTE RONCADOR 

Kairone Fernandes Kronbauer, Cristiane Faccio Gomes, Priscila Maria Trezza 

 

Instituição: Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) - PR                                                                                                                         
Tipo: Procedimento Clínico 

Introdução: É através do sono que nos reestruturamos do desgaste físico sofrido 
durante o dia. A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é caracterizada pela 
fragmentação deste por paradas respiratórias (apnéia), que pode causar muitos danos 
à saúde. Uma das causas da apnéia são os múltiplos estreitamentos das vias aéreas 
superiores (VAS) ocorridos pelo relaxamento muscular dessa região durante o sono, 
que já podem estar flácidos durante a vigília. Assim, um dos tratamentos indicados é a 
tonificação desses músculos. Objetivo: Identificar a eficiência da terapia miofuncional 
orofacial em sujeitos diagnosticados com SAOS sem indicação cirúrgica e comparar 
os resultados de avaliação antes e após a terapia. Métodos: A pesquisa foi realizada 
na Clínica Escola de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) 
com oito voluntários, quatro do gênero masculino e quatro do gênero feminino com 
idade de 40 a 65 anos. Como material, foram utilizados questionários, a Escala de 
Sonolência de Epwoth, a Classificação de Mallampati, fita métrica, balança digital, 
paquímetro, régua, luvas, colheres, água gelada, hóstias, borrifadores e uma lista com 
os exercícios. Inicialmente foi realizada a avaliação das estruturas orofaríngeas, 
mensurado o peso, altura e sonolência diurna. Após, os sujeitos realizaram a terapia 
fonoaudiológica com exercícios de tonificação para a região orofaríngea em 10 
sessões com acompanhamento semanal e no final, realizaram novamente a avaliação 
inicial. Resultados: Na maioria dos sujeitos, as medidas de nasofaringe e orofaringe 
aumentaram, a Escala de Malampati passou da classe III para a classe II, a sonolência 
excessiva diurna passou da nota três para a nota zero em todas as situações, o peso e 
o índice de massa corporal diminuíram. A circunferência cervical e a medida de terço 
inferior da face diminuíram em todos os sujeitos e a média de realização dos 
exercícios em domicílio, foi de 83%. Conclusão: A terapia fonoaudiológica se torna 
eficaz no tratamento da SAOS, pois os exercícios de tonificação aumentaram o calibre 
das VAS, tornando mais raro os colabamentos que causam a apnéia. Isso mostra que 
o fonoaudiólogo é capacitado para atuar na equipe multidisciplinar de reabilitação 
dessa síndrome. 
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Próteses mucosossuportas vs implantosuportadas: Impacto na fala 

 Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa  
 
Instituição: Soledade Conceição Torreão da Silva Santiago, (UFPB),TS Fono e 
Saúde - João Pessoa – PB 
Tipo: Revisão Sistemática 

 
Introdução: O conhecimento sobre a interferência da forma na função é básico nos 
preceitos de todo fonoaudiólogo. Não obstante, as alterações de fala provenientes de 
alterações musculoesqueléticas não têm sido muito descritas na literatura. Neste 
âmbito, o estudo sobre o impacto na fala em pessoas que se utilizam de próteses 
mucossuportada e implantossuportada  se encontra bastante incipiente. Objetivo: 
Tivemos como objetivos: a. compilar as publicações em periódicos nacionais em 
Fonoaudiologia dos últimos cinco anos que tratam da fala de indivíduos  com próteses 
ou  implante dentário; b. Descrever as possíveis mudanças na fala nos dois grupos; c. 
Comparar o impacto na fala mediante a prótese dentária e o implante dentário. 
Método: Foram realizadas pesquisas em periódicos on-line utilizando a plataforma 
Lilacs, o site da Sociedade brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) utilizando os seguintes 
termos indexadores: prótese dentária; implante dentário; e fala. Além disso, buscamos 
subsídios teóricos através de revisão de literatura em livros clássicos da 
Fonoaudiologia. Resultados: Como já supúnhamos, o número de publicações em 
periódicos tratando do assunto foi muito reduzido, apenas um artigo. A literatura 
apontou como alterações em caso de próteses mucosossuportadas, a alteração da 
inteligibilidade da fala e do ponto de articulação dos sons em decorrência da mudança 
da posição dos dentes e do contorno do palato provocados pela prótese. Marchesan 
(2004a, 2004b)  explica que, a  prótese dentária, quando não bem adaptada, gera 
articulação cerrada com o intuito de manter sua estabilidade, acarretando uma 
imprecisão articulatória, além disso, a diminuição  dos  movimentos  mandibulares fica 
evidente. A comparação da fala nos diferentes tipos de prótese, não foi possível devido 
à incipiência de dados da fala do paciente implantossuportado. Conclusão: Os 
resultados demonstram que há necessidade de novos estudos, devido escassez de 
periódicos, e isto se torna mais relevante pelo aumento da expectativa de vida 
esperada para os próximos anos; além das inovações odontológicas na reabilitação 
protética implantossuportada, que naturalmente deve se popularizar, e 
consequentemente haverá o aumento de pacientes com próteses implantossuportadas 
e, por isso, se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre as possíveis 
alterações de fala nestes casos a fim de traçarmos a terapêutica adequada. 
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ANAIS 
Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês                                        

Roberta Lopes de Castro Martinelli, Antonio de Castro Rodrigues,Giédre Berretin-Felix 
 
Instituição: Faculdade de Odontologia de Bauru (USP/Bauru) – Bauru - SP                      
Tipo:. Original 
 
Introdução: em bebês, a amamentação está diretamente relacionada com as funções 
de sucção e deglutição, sendo que em ambas, a participação dos movimentos da 
língua é fundamental. Assim, qualquer restrição à livre movimentação da língua, 
resultante das variações anatômicas do frênulo lingual, pode levar ao 
comprometimento das funções, dificultando a amamentação. Objetivo: apresentar 
uma proposta de protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês com escores. 
Métodos: foi realizada revisão de literatura, consultando as bases de dados Web of 
Science, Pubmed, Embase, All Evidence-Based Medicine Reviews e Scielo e livros, 
onde os aspectos julgados relevantes nos trabalhos foram incluídos. O protocolo foi 
submetido à avaliação de três fonoaudiólogas especialistas em motricidade orofacial, 
sendo obtida a versão consenso que foi aplicada em 10 bebês nascidos a termo. 
Resultados: com base na literatura consultada e no piloto realizado, propõe-se o 
protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. A primeira parte é composta por 
história clínica contendo questões gerais e específicas. A segunda parte é composta 
pelo exame clínico, constituído de avaliação anatomofuncional e avaliação das 
funções orofaciais.  Na avaliação anatomofuncional observa-se postura de lábios em 
repouso, aspectos gerais da língua, espessura e fixação do frênulo na língua e no 
assoalho da boca.  Na avaliação das funções orofaciais investigam-se os movimentos 
da língua e as funções de sucção e deglutição durante a amamentação. O protocolo 
contém escores, com escala progressiva de pontuação, onde zero significa a 
normalidade, enquanto a pontuação um e dois, em ordem crescente, indicam 
características de alteração. Propõe-se a filmagem da avaliação anatomofuncional e 
da sucção nutritiva para análise posterior. Conclusões: o protocolo de avaliação do 
frênulo da língua em bebês com escores foi elaborado a partir da literatura, do 
consenso entre especialistas e da aplicação em 10 sujeitos, num estudo piloto. 
Depende, portanto, de sua aplicabilidade em um número maior de bebês e análise 
estatística para se configurar como um teste validado. A proposta apresentada pode 
auxiliar os profissionais da saúde a avaliar e diagnosticar as variações anatômicas do 
frênulo e sua possível interferência na amamentação, norteando condutas eficazes e 
promovendo uma prática baseada em evidências.  
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ANAIS 
Quando encaminhar para a Fonoaudiologia? O que dizem alunos de Odontologia 

da Universidade Federal da Paraíba 
Ana Karênina de Freitas Jordão do Amaral, Jaims Ribeiro, Jussara Lourenço da 

Cunha Lima, Jully Anne Soares de Lima, Raísa Coutinho Vitcel, Thais Carneiro de 
Freitas e Germana Maria Soares da Cunha 

 
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa - PB 
Tipo: Original 

 
Introdução: O desenvolvimento das ciências da saúde mostra necessidade de tratar o 
paciente integralmente, constatação que sugere interdisplinaridade entre saberes 
como Odontologia e Fonoaudiologia que têm em comum a saúde do sistema 
estomatognático (SE). Na Fonoaudiologia, a Motricidade Orofacial lida diretamente 
com questões abordadas pela Odontologia, como as alterações de mordida; 
enfocando as funções desempenhadas pelo SE. Objetivo: Investigar em estudantes 
de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) a disposição para 
encaminhamento de alterações clínicas ao fonoaudiólogo para avaliação conjunta. 
Métodos: Estudo do tipo observacional, descritivo, transversal, realizado com 145 
voluntários, de ambos os sexos, regularmente matriculados do curso de Odontologia 
da UFPB. Os dados foram coletados em 2011, com anuência da coordenação do 
Curso. Todos respondentes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. 
Utilizou-se protocolo específico do qual constavam questões referentes à importância 
da interdisciplinaridade entre Odontologia e Fonoaudiologia. Segundo os objetivos do 
estudo, foram excluídos da amostra estudantes com menos de três semestres 
completos de curso, bem como aqueles que declaram ainda não conhecer a 
Fonoaudiologia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley sob protocolo de número 
097/2011. Os dados foram tratados através do SPSS 17.0. Resultados: A análise dos 
dados mostrou que 94% dos estudantes de Odontologia pensam em encaminhar seus 
futuros pacientes para avaliação fonoaudiológica. Quando analisada a opinião sobre a 
natureza das alterações nas quais mais importariam uma avaliação conjunta entre 
odontólogos e fonoaudiólogos, a respiração oral (80%), a articulação dos sons (77%) e 
a deglutição atípica (71%) apareceram como as categorias mais proeminentes dentre 
as pesquisadas. Comparando-se escores médios (Student t-test, p < 0,01), identificou-
se diferença significativa entre a propensão para avaliar conjuntamente alterações 
estruturais e funcionais, com maiores médias para os desvios de função. Conclusão: 
Os discentes de odontologia demonstraram conhecimento para encaminhar seus 
pacientes ao fonoaudiólogo, considerando tanto alterações estruturais como 
funcionais. Entretanto, as alterações funcionais tiveram maior destaque; considerando 
que a atuação do fonoaudiólogo enfoca as funções do SE, demonstraram consciência 
da importância da interdisciplinaridade sabendo que estrutura e função necessitam 
tratamento adequado para o sucesso terapêutico. 
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Queixa de respiração oral: prevalência e prováveis fatores causais em escolares 

Blenda Stephanie Alves e Castro, Ana Carolina Martins de Oliveira, Julia Janssen 
Pantuza, Andréa Rodrigues Motta, Tatiana Vargas de Castro Perilo 

 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais- Belo Horizonte – MG 
Tipo: Original 
 
Introdução: Uma das funções vitais do organismo é a respiração que, 
fisiologicamente, é realizada pelo modo nasal. Todavia, a ocorrência de algum 
impedimento mecânico ou simplesmente funcional pode substituí-la por um padrão de 
suprimento oral. A respiração oronasal apresenta grande prevalência em crianças na 
idade escolar e várias são as causas descritas na literatura. Dentre as mais comuns 
destaca-se a presença de quadros alérgicos respiratórios e a hipertrofia de adenóides 
e amígdalas. Mesmo após tratamento específico, o modo respiratório adquirido pode 
permanecer, levando a consequências negativas. Objetivo: Este estudo teve por 
objetivo verificar a prevalência de crianças com queixa de respiração oral em uma 
escola pública da grande Belo Horizonte e investigar as prováveis causas desta 
alteração. Método: A amostra foi constituída por 105 crianças, estudantes do ensino 
fundamental de uma escola estadual da cidade de Belo Horizonte, na faixa etária de 8 
a 11 anos, de ambos os gêneros (52 meninos e 53 meninas). A investigação do modo 
respiratório e dos possíveis fatores causais foi realizada por meio da aplicação de 
questionário direcionado aos pais e/ou responsáveis, e avaliação das características 
orofaciais das crianças.  Resultados: Das 105 crianças, 38,1% (n=40) apresentavam 
sinais e sintomas de respiração oronasal, sendo a maioria representada por meninas 
(57,5%, n=23).  Quanto aos prováveis fatores causais, foram encontrados com maior 
prevalência, quadros de alergia respiratória, 45,7% da amostra (n=48), e relato 
pregresso de adenoamigdalectomias, 7,6% (n=8). Conclusão: Foi encontrada 
prevalência de 38,71% de crianças com queixa de respiração oral, sendo as causas 
mais comuns quadros de alergia respiratória e adenoamigdalectomias. Ressalta-se a 
importância do olhar atento dos pais e professores para a detecção precoce da 
respiração oronasal. Estudos como este, envolvendo amostras maiores, devem ser 
amplamente divulgados, alertando para a necessidade de atenção especial a 
alterações respiratórias em escolares, já que essa  pode inclusive influenciar 
negativamente no rendimento escolar. 
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ANAIS 
Reabilitação da Paralisia Facial em diferentes etiologias: estudo de casos.          

Josiane Borges, Michelli Vitória Silvestre 
 
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – SMS - SC                                                                         
Tipo: Relato de Caso 
 
Introdução: A Paralisia Facial (PF) é uma consequência da lesão do nervo facial. 
Dentre as causas da PF, além das idiopáticas, destacam-se o trauma, o tumor e a 
infecção, de origem central ou periférica. A PF influencia nos diversos aspectos 
pessoais como nas funções estomatognáticas, na comunicação e nos aspectos 
emocionais. Em virtude disto, o tratamento da paralisia facial deve ser precoce. 
Quanto mais precoce a reinervação, maiores são as perspectivas de recuperação 
favorável. A terapia visa reabilitar a fala, a mastigação, a deglutição, a sucção e 
expressividade facial.Objetivos: Reabilitar precocemente os indivíduos com paralisia 
facial, de diferentes etiologias, restabelecendo a função muscular da face através da 
terapia miofuncional. Metodologia: Foram selecionados dois indivíduos residentes no 
Distrito Sanitário Norte de Florianópolis, encaminhados pela Fisioterapia para a 
Fonoaudiologia. Cada indivíduo apresentava uma etiologia diferente: paralisia 
periférica (infecciosa-herpes zoster) e paralisia central (vascular-aneurisma de aorta 
abdominal). Os indivíduos foram avaliados de acordo com o protocolo do Setor de 
Reabilitação Fonoaudiológica a Pacientes Oncológicos de Cabeça e Pescoço da 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e com fotografia individual pré e 
pós-terapia. As sessões foram de 30 minutos cada, uma vez por semana. Para o 
tratamento foi realizada a terapia miofuncional que envolve exercícios passivos intra e 
extraoral e a manipulação craniana.Resultados: O paciente com PF periférica 
apresentou inicialmente desvio da comissura labial, não fechamento do olho, 
melhorando estes movimentos após dez sessões. O paciente com PF central 
apresentou na avaliação inicial desvio de comissura labial, dificuldades na fala, 
mastigação, sucção e sorriso, apresentando após 15 sessões dificuldade parcial na 
mastigação.Conclusão: Foi possível observar nos dois casos apresentados que, 
apesar das diferentes etiologias, a abordagem miofuncional precoce promoveu a 
melhora significativa, restabelecendo a função muscular nos aspectos da fala, 
mastigação, deglutição e expressão facial dos indivíduos estudados. 
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ANAIS 
RELAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS OROFACIAIS COM OS HÁBITOS 
ORAIS DELETÉRIOS EM ADULTAS COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
Giorvan Ânderson dos Santos Alves, Brunna Thaís Luckwu de Lucena, James Felipe 

Tomaz de Morais, Jussara Lourenço da Cunha Lima, Luciana Barbosa Sousa de 
Lucena, Vanessa Ferreira da Silva 

 
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa – PB           
Tipo de Estudo: Artigo Original 
 
Introdução: A análise das medidas antropométricas constitui um meio auxiliar para o 
diagnóstico, acompanhamento clínico, alta fonoaudiológica e análises voltadas a 
pesquisas científicas. Os padrões de normalidade e as variações dessas medidas 
dependem diretamente do crescimento e desenvolvimento craniofacial, que podem ser 
condicionados por diversos aspectos. Entre estes encontramos os hábitos orais 
deletérios, que podem comprometer as estruturas craniofaciais e as suas funções, 
desencadeando, inclusive, a Disfunção Temporomandibular (DTM). Objetivo: 
Investigar a relação entre medidas antropométricas orofaciais e hábitos orais 
deletérios em mulheres adultas com DTM. Método: A pesquisa foi realizada com 15 
mulheres, atendidas no Setor de Dor Orofacial de um Hospital Universitário. O estudo 
foi do tipo observacional, descritivo, transversal, com coleta realizada no segundo 
semestre de 2011. A avaliação clínica foi feita de acordo com Bianchinni (2010) e o 
registro das medidas foram com base em Cattoni (2006). Os mesmos foram aplicados 
por uma equipe calibrada, que fizeram uso do paquímetro analógico para mensurar os 
pontos: tr-g (terço superior); g-sn (terço médio); sn-gn (terço inferior); ex-ch (canto 
externo do olho à comissura labial do lado direito); ex-ch (canto externo do olho à 
comissura labial do lado esquerdo); além da abertura máxima interincisal.  Os dados 
foram analisados através do programa estatístico SPSS versão 15.0 for Windows. O 
projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário. 
Resultados: Foram registradas a presença de hábitos orais deletérios em 93% das 
participantes avaliadas e 60% delas referiram os aspectos emocionais como fator 
etiológico principal. Diante das médias das mensurações encontradas, as medidas 
antropométricas com valores mais significativos foram os registros das pacientes com 
bruxismo (tr-g=58,50mm; g-sn=59,0mm; sn-gn=59,0mm; ex-ch direito=69,67mm; ex-ch 
esquerdo=69,67mm e abertura máxima=43,0mm) e com onicofagia (tr-g=67,17mm; g-
sn=57,83mm; sn-gn=67,50mm; ex-ch direito=68,50mm; ex-ch esquerdo=68,75mm e 
abertura máxima=49,75mm). Conclusão: Constatamos que as mulheres com 
bruxismo desencadeiam fortes tendências de apresentarem o terço inferior da face 
menor do que a média padrão (66mm). Outro fator relevante é a medida da abertura 
interincisal nas voluntárias onicofágicas, registrando uma média de 49,75mm quando a 
média expressa na literatura é de 40mm para mulheres sem alterações. 
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ANAIS 
RELATO DE CASO: TERCEIROVENTRICULOSTOMIA NEUROENDOSCÓPICA NA 
HIDROCEFALIA. CASE REPORT: THE. Maria Cristina de Alencar Nunes, Fernanda 

Simonetti, Roseli Cortez,  Elias Melhim Miguel,  Elaine Sartori,  Lígia Krasnievicz. 

Instituição: Fundação Pedro Seleme – Curitiba- PR                                                          
Tipo: Relato de Caso. 

Tema: O tratamento para a hidrocefalia é a instalação de uma válvula que drena o 
excesso de líquor para fora do cérebro. Em alguns casos a localização peculiar da 
obstrução permite um tratamento alternativo chamado de terceiroventrículostomia 
neuroendoscópica (TN) que significa abertura de uma saída alternativa para o líquor 
represado por via endoscópica no assoalho do terceiro ventrículo (PRADO, 2008). 
Nem todos os casos de hidrocefalia podem ser submetidos à técnica de TN, somente 
cerca de 1/4 dos pacientes se beneficiam desta estratégia, devido à localização do 
ponto de obstrução e ao tipo de hidrocefalia (PRADO, 2008). Objetivo: Descrever o 
caso de uma paciente com hidrocefalia pós-técnica de TN. Procedimentos: Criança 
do sexo feminino com 3 anos e meio de idade com descoberta do diagnóstico de 
hidrocefalia aos 2 meses e colocação da válvula aos 4 meses. Iniciou tratamento na 
Fundação Pedro Seleme em abril de 2009 com a equipe de fonoaudiologia, 
fisioterapia, psicologia e assistência social duas vezes por semana. Durante o 
tratamento a menor não falava, apresentava boa compreensão, alimentação oral, leve 
paralisia facial e hemiparesia do lado esquerdo. Entre os anos de 2009 a fevereiro de 
2012 foram realizadas 28 intervenções na válvula, sem sucesso. Em dezembro de 
2011 realizou-se no Hospital Marcelino Champagnat a cirurgia da técnica de TN, 
porém após uma semana a drenagem foi interrompida devido o aumento da pressão 
intracraniana, sendo submetida à técnica com a drenagem para a artéria aórtica. 
Porém permaneceu por aproximadamente dez dias apresentando rejeição do 
organismo com exposição da válvula, ocasionando meningite. Em fevereiro de 2012 
houve troca da válvula com derivação mais profunda, para trás dos órgãos pélvicos. 
Resultados: A menor regrediu na área de fisioterapia com diminuição geral do tônus 
muscular e ausência da marcha e na área de fonoaudiologia diminuição da mobilidade 
e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios, colocação da sonda nasoenteral (SNE) 
exclusiva e sialorréia. Conclusão: A TN não beneficiou a paciente, mas após a 
colocação da válvula atrás dos órgãos pélvicos a menor está evoluindo bem. 
Apresentou retirada da SNE, diminuição da sialorréia e evolução no quadro clínico 
apresentando troca de olhares e sorriso. 
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ANAIS 
REPERCUSSÕES NA POSTURA DE CRIANÇAS RESPIRADORES ORAIS: 

REVISÃO SISTEMÁTICA                                                                                     
Luciana Ângelo Bezerra, Daniele Andrade da Cunha, Klyvia Juliana Rocha de 

Moraes, Renata Andrade da Cunha, Ana Carolina Cardoso de Melo, Décio 
Medeiros Peixoto 

 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife- PE                                   
Tipo: Revisão Sistemática. 

Introdução: A respiração nasal é fundamental para desenvolvimento e manutenção 
saudável das estruturas orofaciais. O respirador oral é o indivíduo que respira 
predominantemente pela boca, a partir de qualquer idade, independentemente da 
causa, devido a um impedimento da respiração nasal. Esta respiração ocasiona 
desequilíbrios miofuncionais, mudanças nas funções estomatognáticas e no eixo 
corporal. Vários autores objetivaram pesquisar a postura em crianças respiradores 
orais e verificaram que a maioria delas apresentava cabeça anteriorizada, ombros 
protrusos e abdome hipotônico. Objetivo: Analisar na literatura nacional e 
internacional, as repercussões na postura em crianças respiradoras orais através de 
uma revisão sistemática. Métodos: Revisão sistemática de artigos originais, que 
avaliaram as repercussões na postura em crianças respiradoras orais. As bases 
consultadas foram as mais amplamente utilizadas: Medline, Medline OLD, LILACS, 
SciELO Brasil, Pub Méd e Pub Méd Central. Não foi utilizado filtro, apenas o próprio 
limitador da Medline que inicia a busca de artigos a partir do ano de 1966, e os 
idiomas considerados foram: português, espanhol e inglês. Foram feitos os seguintes 
cruzamentos entre descritores (postura e criança) e termos (respirador oral): criança x 
postura; criança x respirador oral; respirador oral x postura; criança x postura x 
respirador oral. Foram encontrados 268 estudos, o título foi primeiramente lido; 
quando não abordava o tema os mesmos eram excluídos; a segunda exclusão foi feita 
a partir da leitura dos resumos que quando não abrangiam o assunto também eram 
excluídos. Finalmente foram lidos artigos na íntegra, permanecendo 25. Resultados: 
Todos estudos avaliaram a postura ortostática de crianças respiradoras orais, onde em 
sua maioria, detectaram anteriorização de cabeça. Os autores detiveram-se mais a 
alteração de cabeça no plano sagital, não levaram muito em consideração os demais 
planos. A maioria dos artigos não selecionou a patologia de base, dentre os poucos 
estudos que a limitaram a rinite alérgica a mais estudada. A maioria dos artigos 
utilizaram protocolos diferentes de avaliação postural e não padronizados. Conclusão: 
Sugere-se que a própria respiração oral leva à alterações miofuncionais, que por sua 
vez, predispõe a desajustes postural global, dentre eles: anteriorização de cabeça, 
hiperextensão cervical, protrusão e rolamento vertical e horizontal dos ombros.  
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ANAIS 
Severidade dos Sintomas de Disfunção Temporomandibular em relação ao 

Gênero e Idade                                                                                                              
Jéssica Nazita Silva e Lima, Jussier Rodrigues da Silva, Marluce Nascimento de 

Almeida, Wellyda Cinthya Felix Gomes da Silva, Anne da Costa Alves, Renata Veiga 
Andersen Cavalcanti 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal - RN 
Tipo: Original 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) envolve um conjunto de 
manifestações clínicas que afetam os componentes do sistema estomatognático, 
podendo atingir as articulações temporomandibulares, os músculos da mastigação e 
estruturas associadas, sendo uma das principais causas de dor não dental da região 
orofacial. Objetivo: Analisar a severidade dos sintomas de DTM em relação ao gênero 
e a idade dos participantes da XVII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura - 
CIENTEC. Método: Foram analisados os questionários de 97 participantes, sendo 54 
do sexo feminino e 43 do sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 60 anos. A 
pesquisa foi realizada na XVII CIENTEC, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, no ano de 2011. Adotamos como critérios de inclusão, os questionários 
completos dos participantes com idade entre 18 e 60 anos. Foram exclusos os 
indivíduos com comprometimento neurológico. Resultados: Os resultados nos 
permitem evidenciar que a amostra foi composta de 54 (55,7%) mulheres e 43 (44,3%) 
homens, idade média de 28 anos. Em relação à severidade e gênero, nota-se que as 
mulheres são mais acometidas, 13 (12.6%) não sofrem de DTM, 32 (31%) apresentam 
DTM leve, 3 (2.9%) DTM moderada e 6 (5.8%) DTM severa. Dentre os homens, 
constatou-se que, 18 (17.4%) não sofrem de DTM, 23 (22.3%) apresentam DTM leve, 
1 (0.97%) DTM moderada e 1 (0.97%) DTM severa. Quanto a idade observou-se que 
entre 18 e 40 anos, 20 (19,4%) participantes não sofrem de DTM, 49 (47,5%) 
apresentam DTM leve, 4 (3.8%) DTM moderada e 4 (3.8%) DTM severa. Já entre 41 e 
60 anos, 11(10,6%) participantes não sofrem de DTM, 6 (5.8%) apresentam DTM leve, 
nenhum (0%) sofre de DTM moderada e 3 (2.9%) DTM severa. Conclusão: 
Evidenciamos que o gênero feminino apresenta maior índice de DTM leve e a faixa 
etária entre 18 e 40 anos também é a mais acometida pela DTM leve.  
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ANAIS 
Sinais da disfunção da articulação temporomandibular na deformidade dento-

facial de crianças com fissura labiopalatina                                                          
Gabriela Zuin Ferreira, Alícia Graziela Noronha Silva, Jeniffer de Cássia Rillo Dutka, 

Gustavo Silva Siécola, Melina Evangelista Whitaker 

Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) – Bauru - SP      
Tipo: Original 

Introdução: A fissura labiopalatina é uma anomalia congênita, nas quais as cirurgias 
primárias de queiloplastia e palatoplastia fazem parte do processo reabilitador, 
podendo ocasionar deficiência no crescimento maxilar. Considerando que o 
funcionamento adequado da articulação temporomandibular (ATM) pode ser 
prejudicado na presença de alterações dento-faciais, viu-se a necessidade de 
investigar sinais de disfunção desta articulação nesta população. Objetivo: Verificar 
os sinais de disfunção da articulação temporomandibular (DTM), em indivíduos com 
fissura labiopalatina, de acordo com a gravidade da deformidade dento-facial. 
Métodos: Foram avaliados, clinicamente, 98 indivíduos com fissura labiopalatina 
operada, entre 6 a 11 anos, sem tratamento ortodôntico prévio, durante os 
movimentos de abaixamento e elevação, além de protrusão e lateralização da 
mandíbula para ambos os lados. Foi observada a presença ou ausência de desvio, se 
houve dificuldade no movimento ou não foi realizado. Estes indivíduos foram 
classificados de acordo com a gravidade da deformidade dento-facial, por meio de 
índice oclusal, sendo que no grupo 1 foram inseridos indivíduos com índice oclusal 1 e 
2; o grupo 2, índice oclusal 3; e o grupo 3 de indivíduos com índice oclusal 4 e 5, com 
maior severidade de má oclusão. Resultados: Dos 98 indivíduos avaliados, 35 foram 
classificados com grupo 1, cuja deformidade dento-facial era leve. Destes, o desvio 
mandibular ocorreu 13% no movimento de abaixamento, 17% na elevação, 11,5% na 
protrusão e nenhum indivíduo apresentou dificuldade no movimento de lateralização. 
No grupo 2 (31 indivíduos), o desvio mandibular ocorreu 32% no abaixamento, 20% na 
elevação, 23% na protrusão e  9,5% dos indivíduos apresentaram dificuldade na 
lateralização mandibular em pelo menos um dos lados, enquanto que 3% não a 
realizaram. Já no grupo 3 (32 indivíduos), observamos 31% dos indivíduos apresentou 
desvio mandibular no abaixamento, 25% na elevação; 18,75% na protrusão, enquanto 
que  6,25% dos indivíduos apresentaram dificuldade na lateralização mandibular em 
pelo menos um dos lados e 6,25% não lateralizaram.Conclusão: Neste estudo, 
observa-se uma tendência na dificuldade e em não realizar o movimento de 
lateralização conforme há uma piora na gravidade da deformidade dento-facial, em 
indivíduos com fissura labiopalatina. 
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ANAIS                                                                                                                        
Síndrome de Morquio: relato de caso 

Sílvia Elaine de Zuim de Moraes Baldrighi, Márcio Giorgio do Carmo de Jesus,  Ana 
Paula Gois,  Wagner Valter Oliveira de Jesus,  Carlos Kazuo Taguchi 

 
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Aracaju – SE 
Tipo: Relato de Caso  
 
Tema: As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de erros inatos do metabolismo 
causado pela deficiência de enzimas necessárias para a degradação de 
glicosaminoglicanos (GAGs); com o acúmulo anormal desses GAGs dentro dos 
lisossomos, ocorre uma série de manifestações clínicas progressivas que afetam 
vários órgãos do paciente. Entre elas, podemos citar dificuldades que dizem respeito à 
área Fonoaudiológica, como mastigação, deglutição, respiração, fala e audição. Sua 
transmissão é autossômica recessiva, ocorrendo aproximadamente em 1 em cada 
40.000 nascimentos. Objetivo: Identificar as manifestações clínicas da motricidade 
orofacial e da audição. Procedimentos: Relato de caso de uma paciente do gênero 
feminino, de dezoito anos de idade, portadora de Síndrome de Morquio (MPSIV) 
atendida no ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Sergipe. Foram coletados dados do prontuário médico, realizada a 
avaliação fonoaudiológica para tanto, foi aplicado o protocolo-MBGR-Genaro et 
al.,2009) adaptado e avaliação audiológica. Resultados: A paciente é filha de pais 
consanguíneos (primos de 1º grau), tem uma irmã de 23 anos com quadro 
semelhante, apresenta baixa estatura 110 cm, tronco e pescoço curtos, aumento do 
diâmetro ântero-posterior do tórax, opacificação das córneas. Quanto às 
manifestações fonoaudiológicas estas evidenciaram lábios volumosos, postura 
habitual de lábios em repouso entreabertos, língua protrusa sistematicamente, 
hipotonia dos órgãos fonoarticulatórios, palato ogival, mordida aberta com presença de 
diastemas. Respiração oronasal, mastigação lenta e ineficiente, deglutição com 
projeção de língua para líquidos e sólidos. Fala intelegível. Perda auditiva 
neurossensorial de grau severo para profundo em ambas as orelhas, curva 
descendente. Ao potencial auditivo evocado com uso de click rarefeito não foi possível 
observar integridade de vias auditivas centrais a 100dB com limiar eletrofisiológico 
presente apenas na orelha E a 90dB. Conclusão: A avaliação fonoaudiológica 
apontou para comprometimento nos aspectos morfológicos e funcionais do SSMO, 
nas funções estomatognáticas e alteração auditiva e cognitiva. Vale ressaltar que 
diante da escassez de estudos sobre as manifestações fonoaudiológicas nessa 
Síndrome, novos trabalhos são necessários a fim de trazer mais evidências, com a 
finalidade de alertar os profissionais sobre a importância da integração do 
fonoaudiólogo em uma equipe multidisciplinar, a fim de melhorar a qualidade de vida 
desses indivíduos. 
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ANAIS 
Síndrome de Treacher Collins: Uma visão fonoaudiológica- Relato de caso  

Eloisa Pinheiro Ferrari, Thamy Fernandes Schmitt, Helena Ferro Blasi, Graziela de 
Luca Canto, Carla D'Agostini Derech, Ana Paula Caldeira de Andrada Beltrame 

 
Institutição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis-SC           
Tipo: Relato de Caso 

Tema: A Síndrome de Treacher Collins (TCS), também conhecida como Disostose 
Mandibulofacial é um distúrbio heriditário e caracteriza-se por anomalias craniofaciais, 
com incidência aproximada de 1:10.000. Apresenta como manifestações mais 
recorrentes: coloboma das pálpebras inferiores, inclinação antimongolóide das fendas 
palpebrais, ausência completa ou parcial dos cílios nas pálpebras inferiores, fendas 
palatinas, hipoplasia da mandíbula, microtia, perda auditiva significativa, micrognatia, 
posição posterior da língua que podem gerar um padrão respiratório alterado e apnéia 
do sono. A cognição raramente é afetada. Objetivo: Relatar as manifestações 
fonoaudiológicas relacionadas ao aspecto miofuncional oral observadas na avaliação 
do paciente portador da síndrome, com 7 anos de idade, em fase de dentição mista. 
Procedimentos: Foi realizada avaliação fonoaudiológica por meio do protocolo do 
MBGR adaptado, ou seja, com aplicação de provas especificas de avaliação das 
funções orais. Esta aconteceu concomitante ao tratamento odontológico, realizado 
primeiramente pelo uso de aparelho fixo para retração transversal de maxila e 
substituído por aparelho móvel com obturador de palato, isto é, uma prótese para 
oclusão palatal. Resultados: Na análise das funções orais foi possível verificar fala 
com alteração na emissão de fonemas plosivos, por falta de pressão intraoral e 
substituição do fonema /p/ por /k/, além de  presença de desvios da ressonância e da 
articulação, numa tentativa de aproximar-se da fala normal. Constatou-se também, 
anteriorização de língua durante a fala dos fonemas linguodentais. Na avaliação da 
mastigação, se observou movimentos instáveis e vedamento labial ausente. Quanto à 
deglutição, esta ocorreu com acentuado apoio da musculatura perioral, além da 
presença de movimentos de cabeça e excessiva movimentação da musculatura 
cervical. Conclusão: Diante do resultado da avaliação, a conduta escolhida foi o 
encaminhamento do caso para atendimento fonoaudiológico com intuito de reabilitar 
as funções estomatognáticas alteradas. 
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ANAIS                                                                                                                   
Técnicas alternativas para o Aleitamento Materno em Bebês com Fissura 

Labiopalatina                                                                                                            
Estefânia Leite Prandini, Vera Helena Valente Leirião, Jeniffer de Cássia Rillo-Dutka 

Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP) - Bauru – SP 
Tipo: Procedimento Clínico 
 
Introdução: A criança com fissura labiopalatina (FLP) pode e deve ser conduzida ao 
aleitamento materno (AM) logo ao nascimento.  As crianças com fissura de palato ou 
FLP geralmente apresentam maiores dificuldades quando comparadas àquelas com 
fissura de lábio, pois além da dificuldade para apreensão do seio materno existe 
também a dificuldade para gerar pressão negativa intraoral, o que compromete a 
sucção podendo acarretar em um ganho de peso insuficiente e desidratação.  
Objetivo: Apresentar as técnicas alternativas de AM em bebês com FLP matriculados 
em um hospital que oferece serviços de alta complexidade para o gerenciamento de 
anomalias craniofaciais.Métodos: Este trabalho descreve procedimentos clínicos 
adotados na instituição com intuito de promover e manter o AM.  Na instituição são 
adaptadas técnicas de AM, de acordo com cada caso: 1) AM exclusivo; 2) AM 
exclusivo com adaptações necessárias para uma “pega” e retirada de alimento 
adequada; 3) AM com complementação com copo e/ou colher; 4) translactação 
adaptada; e nos casos de insucesso do AM, o uso da mamadeira. A translactação 
quando adaptada envolve o uso de uma sonda acoplada ao bico da mamadeira 
introduzida na comissura lateral da cavidade oral durante a prática do AM.   
Resultados: Os procedimentos clínicos adotados para o gerenciamento das 
dificuldades alimentares em bebês com FLP iniciam-se com uma avaliação 
fonoaudiológica das funções orais, com enfoque na identificação das adaptações 
necessárias ao procedimento de amamentação para cada bebê. A intervenção 
fonoaudiológica é realizada quando identificadas as disfunções orais relativas às 
anomalias que podem interferir na “pega” e retirada do alimento, alterações estas que 
podem estar associadas às dificuldades da mãe e da própria díade.  As estratégias de 
intervenção incluem identificação das técnicas e/ou manobras facilitadoras mais 
adequadas para cada caso.  Conclusão: A prática do AM nas crianças com FLP pode 
ser incentivada, mesmo diante das possíveis dificuldades e desde que monitoradas 
por uma equipe especializada no atendimento de bebês com anomalias. A intervenção 
fonoaudiológica, bem como o conhecimento e o treinamento dos profissionais de 
saúde e da família são fundamentais para o sucesso desta ação. 
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ANAIS 
Tempo de terapia em pacientes com alterações de origem funcional 

Ana Maria Toniolo da Silva, Ana Paula Blanco-Dutra, Andrielle de Bitencourt Pacheco, 
Angela Ruviaro Busanello-Stella, Carolina Lisbôa Mezzomo 

 
Instituição:Universidade federal de Santa Maria (UFSM) - Santa Maria – RS 
Tipo: Original 
 
Introdução: na clínica de motricidade orofacial existe grande prevalência de casos 
onde não existem fatores orgânicos causadores e a origem são desajustes funcionais, 
como respiração oral, alterações fonéticas, mastigatórias e deglutitórias. Devido o 
caráter funcional destas alterações, espera-se que a terapia miofuncional tenha um 
prognóstico favorável e seja breve, dependendo do trabalho do profissional, bem como 
da adesão e participação do paciente.Objetivo: verificar o tempo de tratamento de 
pacientes com patologias do sistema estomatognático de origem funcional, 
comparando-o nos diferentes sexos.Métodos: foram analisados nove prontuários de 
pacientes atendidos em uma clínica escola. Todos os pacientes apresentavam 
alterações do sistema estomatognático de origem funcional e eram atendidos 
regularmente pelo regime de estágio da clínica escola, no setor de motricidade 
orofacial. Em cada prontuário havia uma ficha documental sobre a frequência dos 
atendimentos. Usualmente, os pacientes são atendidos uma vez por semana, com 
dois períodos de recesso durante o ano. A partir dessa ficha foi realizada a contagem 
dos meses de tratamento, considerando-se, também o sexo do paciente. Por fim, os 
dados foram analisados descritivamente.Resultados: 44,44% dos pacientes eram do 
sexo feminino e 56,56% do sexo masculino. O tempo em média de atendimento foi de 
15,33 meses, sendo o tempo máximo de 30 meses e o tempo mínimo de cinco meses. 
O tempo médio de atendimento para pacientes do sexo feminino foi de 13,25 meses e 
para os pacientes do sexo masculino de 17 meses.Conclusão: para esta amostra, 
houve predomínio de pacientes do sexo masculino atendidos no setor de motricidade 
orofacial, sendo o tempo de atendimento nesse gênero relativamente maior em 
relação ao feminino. 
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ANAIS 
Terapia fonoaudiológica como coadjuvante ao tratamento com aparelho de 
pressão aérea positiva contínua em pacientes com a Síndrome da Apneia 

Obstrutiva do Sono 
G. Diaféria, E. Truksinas, R. Santos, P. Sacomano, F.L.M. Haddad, R. Santos-Silva, S. 

Bommarito, S. Tufik, L.R.A. Bittencourt 
 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Dep. de Psicobiologia – 
Disciplina da Medicina e Biologia do Sono – São Paulo - SP 
Tipo de Estudo: Procedimentos Clínicos 
 
Introdução: Parece factível que a atuação fonoaudiológica, associada ao uso de 
aparelhos de pressão aérea positiva contínua (CPAP), poderia trazer benefícios aos 
pacientes com SAOS. Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios 
fonoterápicos isoladamente e associado ao CPAP em  pacientes com SAOS nos 
parâmetros clínicos e polissonograficos nos momentos pré e pós tratamento e após 21 
dias de washout. Métodos: Foram avaliados 100 pacientes do gênero masculino, com 
SAOS de moderado a grave,  que foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: 
A: 24 pacientes submetidos à terapia placebo da fonoaudiologia; B: 27 pacientes 
submetidos à terapia fonoaudiológica; Grupo C: 27 pacientes em tratamento com 
CPAP sem terapia fonoaudiológica ou placebo; Grupo D: 22 pacientes em tratamento 
com CPAP submetidos à terapia fonoaudiológica. A terapia placebo incluiu  exercícios 
de relaxamento e alongamento cervical, sem função terapêutica. A terapia 
fonoaudiológica incluiu exercícios para adequar a postura, mobilidade e o tônus dos 
músculos da orofaringe. Ambas as terapias foram aplicadas por três meses, três vezes 
as dia, com duração de 20 minutos, cada sessão. O CPAP foi utilizado pelos grupos 
CPAP e CPAP+Fono por 3 meses para uso domiciliar. Foram realizadas avaliações 
pré e pós tratamento e após 21 dias de “washout”, incluindo questionários de 
qualidade de vida, Polissonografia (PSG) e avaliação fonoaudiológica.  Resultados: 
Após o tratamento observamos diminuição da sonolência, frequencia e intensidade do 
ronco nos Grupos: Fonoterapia, CPAP e CPAP+FONO (p=0,02). Nos parâmetros da 
PSG mostrou que o índice de apneia-hipopneia (IAH) foi reduzido, após o tratamento, 
nos Grupos Fonoterapia, CPAP e CPAP+FONO (p<0,05), em comparação ao pré-
tratamento. Nos Grupos: CPAP e CPAP+FONO pós tratamento apresentaram 
diminuição do estágio 2 do sono e aumento do estágio S3+S4 do sono Não REM, 
aumento do valor mínimo da saturação da oxihemoglobina (p<0,02), diminuição dos 
despertares (p<0,01). Na adesão ao uso do CPAP mostrou que o Grupo CPAP+FONO 
apresentou média de uso significativamente maior (5,7±1,4 horas) que o Grupo CPAP 
(3,9±2,0 horas) (p=0,008). Conclusões: A terapia fonoaudiológica quando associada 
ao tratamento com CPAP, apresentou efeito adicional na melhora nos parâmetros da 
PSG, na qualidade de vida e na adesão ao uso do CPAP.  
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ANAIS 
TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 

EAGLE: RELATO DE CASO                                                                                     
Caroline Estrela de Oliveira, Giorvan Ânderson dos Santos Alves, Jully Anne Soares 

de Lima, Raísa Coutinho Vitcel 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – João Pessoa - PB                                                
Tipo de Estudo: Relato de Caso  

Tema: Nesse estudo iremos relatar os resultados da terapia miofuncional orofacial em 
um paciente com a Síndrome de Eagle. Essa síndrome foi descrita por Eagle (1937), 
ao estudar e diagnosticar pacientes com alongamento do processo estilóide (acima de 
3 cm), com os seguintes sintomas associados: dor craniofacial unilateral; dificuldade 
na abertura de boca e na fonoarticulação; odontalgia; movimentação de cabeça 
limitada; entre outros. Nesses casos, o tratamento odontológico indicado é o 
acompanhamento clínico e a remoção cirúrgica do processo estilóide ou fratura do 
processo alongado. Objetivo: Relatar a evolução clínica de um paciente com a 
Síndrome de Eagle, submetido à terapia miofuncional orofacial, atendido no Serviço de 
Dor Orofacial em um Hospital Universitário. Procedimentos: S.A., sexo masculino, 28 
anos, foi encaminhado pelo cirurgião Buco-maxilo-facial, após fratura do 
prolongamento do processo estilóide, com diagnóstico da Síndrome estabelecido 
pelos achados clínicos e radiográficos e por apresentar sintomas associados. O 
paciente foi assistido pelo serviço, sendo submetido à anamnese e à avaliação 
fonoaudiológicas, com base nos protocolos de Marchesan (2004), Biachinni (2010) e 
Cattoni (2006). Resultados: Nos achados da anamnese e da avaliação registramos 
como dados mais importantes uma alimentação limitada apenas de consistência 
pastosa e com lado preferencial direito; presença de dor orofacial; dificuldade para 
falar e deglutir. Foi observado desvio na abertura de boca para o lado direito; estalo 
bilateral e abertura interincisal de 6mm, o que dificultava a higienização oral e 
influenciava diretamente na comunicação do paciente, impossibilitando, também, uma 
avaliação oromiofucional mais precisa. O mesmo foi encaminhado para tratamento 
fonoaudiológico, sendo realizadas sessões semanais, compostas de orientações e 
procedimentos inerentes às seguintes etapas terapêuticas: crioterapia, termoterapia, 
massoterapia, mioterapia e terapia funcional específica, de acordo com os protocolos 
de Biachinni (2010). Conclusão: Após nove sessões de fonoterapia observou-se 
melhora considerável da abertura interincisal, mensurando 54mm, bem como 
diminuição da dor orofacial, cervical e dos estalidos, além de uma adequação das 
funções de mastigação, deglutição e fonoarticulação. Tal condição revela, assim, uma 
efetividade do tratamento fonoaudiológico nesses casos clínicos. 
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ANAIS 
Tumores Cerebelares: A fala em foco 

Luciane Spinelli de F. Pessoa*, Soledade C. Torreão da S.**  
 
Instituição: *(UFPB), **(TS Fono e Saúde) - João Pessoa - PB 
Tipo de Estudo: Revisão Sistemática 
 
O cerebelo, é responsável pelo  controle da coordenação dos movimentos e da 
atividade motora dos músculos, inclusive dos da fala e  da marcha,  em conjunto com 
os gânglios da base. Responsabiliza-se pela execução de movimentos suaves e 
precisos e coordenação dos estímulos sensoriais e da modulação dos impulsos 
motores. Lesões cerebelares e/ou nas suas conexões podem acarretar, dentre outras 
sequelas, alterações de fala de ordem neurológica, denominadas como disartria 
atáxica, que se caracteriza por limitação da articulação e da prosódia e mudanças no 
ritmo da fala. Neste contexto, nossos objetivos foram: a. Elencar artigos científicos 
sobre tumores cerebelares e possíveis alterações fonoaudiológicas. b. Propor 
terapêutica adequada para as alterações de fala decorrentes de tumores cerebelares 
descritos na literatura. Realizamos pesquisas em periódicos on-line utilizando a 
plataforma Lilacs, o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e livros 
clássicos da Fonoaudiologia, priorizando os seguintes termos indexadores: tumores 
cerebelares e alterações da fala. Concluídas as pesquisas, observamos que há 
reduzido número de  artigos publicados, referindo a terapêutica fonoaudiológica. Entre 
os sintomas incapacitantes ocasionados  pela   presença   de   tumores  cerebelares,  
temos as  limitações  funcionais,  da deglutição (disfagia), na fala (disartria) 
desencadeando mudanças na articulação, na prosódia e no ritmo. Levando em 
consideração as características da fala descritas sugerimos,  com o propósito de 
minimizar as alterações oromotoras ocasionadas pela lesão, a seguinte terapêutica: 
reduzir alterações  da musculatura orofacial através de exercícios para aumento da 
força muscular (ex.: movimentos de contra-resistência), mobilidade (ex.: girar a língua 
ao redor do vestíbulo oral no sentido horário e anti-horário), minimizar a incoordenação 
da fala (movimentos de praxia oral); ritmo e entonações na fala  (leitura de um texto 
utilizando entonações e diferentes melodias); facilitar a articulação correta dos sons da 
fala (ex.: articular as vogais em sequência); e minimizar alterações das funções 
estomatognáticas. Concluímos que o paciente com tumor de cerebelo poderá ter 
alterações de fala com relação a: lábios, língua e bochechas com mobilidade e tônus 
diminuídos; incoordenação dos movimentos orofaciais na fala, articulação com 
velocidade diminuída, leve imprecisão nas consoantes e distorção de vogais, o que 
nos faz inferir sobre a imperatividade da terapia fonoterápica nestes casos.  
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ANAIS 
UMA PROPOSTA DE EXERCÍCIOS PARA MELHORAR A FUNCIONALIDADE DA 

LÍNGUA COM FRÊNULO ALTERADO  
Franklin Susanibar 

 
Instituição: Instituto Psicopedagógico EOS-Perú – Lima – Perú  
Tipo: Relato de Caso 

 
Tema: O frênulo é uma prega de mucosa que interliga a língua com o assoalho da 
boca, restringindo os movimentos da mesma. Esta estrutura quando alterada pode 
afetar o desempenho da mobilidade da língua e, por consequência, as funções nas 
quais ela participa, tais como: mastigação, deglutição, auto limpeza da cavidade oral e 
fonoarticulação. Uma das funções acometidas com maior frequência é a fala e o fone. 
O que sofre mais alterações pelo frênulo curto ou anteriorizado ou misto é o flape 
alveolar [ɾ]. No espanhol ainda não existem dados exatos sobre os fones que são mais 
acometidos quando o frênulo apresenta-se alterado, mas a experiência clínica mostra 
que além do flape alveolar [ɾ] também se afeta a vibrante múltipla [r]. Entretanto, 
alguns pacientes que apresentam estes tipos de frênulo durante a avaliação mostram 
uma mobilidade da língua pouco alterada e os fones são distorcidos, mas com 
grandes chances de serem melhorados com fonoterapia. Objetivo: Propor uma 
sequencia de exercícios linguais isométricos e isotônicos com a finalidade de 
aprimorar a força e mobilidade da musculatura que envolve o frênulo da língua e 
procurar a adequação das funções nos pacientes que apresentam frênulo curto e que 
na avaliação mostraram dificuldade leve-moderada na mobilidade e funcionalidade. 
Procedimentos: aplicaram-se cinco tipos de exercícios entre isométricos e isotônicos 
a dois pacientes com idades de seis e catorze anos com frênulo curto. A sequencia 
dos exercícios envolveram os músculos genioglosso, milohioideo, estiloglosso, 
longitudinal superior e inferior. Resultados: Em ambos os casos observou-se 
melhoras na mobilidade isolada (praxias) e funcionalidade principalmente na emissão 
do flape alveolar e vibrante múltipla após dois meses de tratamento com uma 
frequência de duas vezes por semana. Conclusão: A realização dos exercícios 
selecionados demostrou ser efetiva nos pacientes com frênulo curto que mostraram 
alterações leve-moderadas de mobilidade e funcionalidade; considera-se assim que 
poderia ser estendida também aos pacientes com frênulo anteriorizado. Mostra-se 
também como uma alternativa de tratamento para os pacientes com pais contrários a 
um procedimento cirúrgico.   
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ANAIS 
UMA PROPOSTA DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FONÉTICA – FONOLÓGICA 

Franklin Susanibar Chávez, Alejandro Dioses Chocano, Oscar Huamaní Condori 
 
Instituição: Instituto Psicopedagógico EOS-Perú – Lima – Perú  
Tipo: Procedimentos clínicos 
 
Introdução: Convencionalmente na Motricidade Orofacial avaliam-se as alterações da 
fala desde uma perspectiva exclusivamente fonética-articulatória; contudo, diversos 
estudos tem mostrado que as dificuldades não só originam-se num nível morfológico 
ou mecânico das estruturas fonoarticulatórias, mas cotidianamente observa-se que 
pacientes que não apresentam alterações anatômicas conseguem produzir os 
fonemas esperados isoladamente, mas durante a fala não emitem esses fonemas. 
Nestes pacientes é referido que o déficit apresentado é no processamento cognitivo da 
fala. É por isso que distintos autores tem referido que as dificuldades fonoarticulatorias 
podem ser, também, o resultado de alterações na percepção e organização do 
sistema fonológico da fala. Entretanto não existe um protocolo que integre os aspectos 
de estruturas fonoarticulatorias, produção fonética e analise fonológica. Objetivo: o 
objetivo do presente estudo foi elaborar um “Protocolo de Avaliação Fonética-
Fonológica (PEFF)”; destinado à exploração integral dos aspectos morfológicos e 
funcionais da fonoarticulação e também dos aspectos cognitivos relacionados ao 
processamento da fala, tais como percepção e organização. Método: Para a 
construção do PEFF, pesquisou-se em livros e artigos indexados nas bases Bireme, 
MedlenePlus e Scielo. Resultados: A prova consta de três componentes: Exame das 
Estruturas Fonoarticulatórias; Avaliação da produção Fonética-Fonológica; e Exame 
de Percepção dos traços Fonológicos. Ela foi validada por critério de juízes. 
Conclusão: Na atualidade, o protocolo está sendo administrado numa amostra de 50 
crianças de 5 a 8 anos de idade (25 delas sem queixa de alterações fonéticas-
fonológicas e 25 diagnosticadas com transtorno fonético ou fonológico). Os resultados 
preliminares indicam claramente que o protocolo discrimina de forma adequada ambos 
os grupos, permitindo ainda uma descrição clara das diferentes dificuldades 
apresentadas pelas crianças da amostra, e também  uma melhor compreensão dos 
fatores etiológicos do transtorno. 
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ANAIS 
Uso de chupeta e mamadeira por recém-nascidos pré-termos após alta 

hospitalar 
Ana Carolina Martins de Oliveira, Blenda Stephanie Alves e Castro, Julia Janssen 

Pantuza, Tatiana Vargas de Castro Perilo 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais- Belo Horizonte – MG             
Tipo de estudo: Original 
 
Introdução: Os hábitos orais deletérios, como a sucção de mamadeira e chupeta, 
podem levar a alterações no desenvolvimento adequado das estruturas e funções 
orofaciais. A organização mundial da saúde em parceria com os Hospitais Amigo da 
Criança orientam a não utilização de chupeta e mamadeira mesmo nos primeiros 
meses de vida, sendo o copinho o utensílio utilizado para a oferta do alimento, caso o 
aleitamento materno não possa ser realizado. Objetivo: Este estudo teve por objetivo 
verificar a ocorrência do uso de chupeta e mamadeira em prematuros, no primeiro ano 
de vida, após alta hospitalar. Método: A amostra foi composta por 35 recém-nascidos 
prematuros, de ambos os gêneros, nascidos no Hospital das Clínicas de Belo 
Horizonte, credenciado pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança. 
Todas as crianças participantes nasceram com menos de 36 semanas de idade 
gestacional. Foi investigado o uso de chupeta e mamadeira mediante avaliações 
realizadas aos 2, 6 e 12 meses de vida. Resultados: Dentre as crianças avaliadas 
45,71% (n= 16) eram do gênero feminino e 54,29% (n= 19) do gênero masculino. 
Destas, 45,71% (n= 16) faziam uso de chupeta e 60% (n= 21) utilizavam mamadeira 
aos dois meses de idade. Aos seis meses, 42,86% (n= 15) utilizavam chupeta e 
54,29% (n= 19) faziam uso de mamadeira. Com um ano de vida 40% (n= 14) das 
crianças utilizam chupeta e 40% alimentavam-se com mamadeira. Conclusões: Foi 
encontrada alta ocorrência de crianças prematuras que utilizavam chupeta e 
mamadeira no primeiro ano de vida, após alta hospitalar. Observou-se diminuição no 
uso destes objetos com o avanço dos meses de vida.  
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ANAIS 
Utilização da bandagem elástica no tratamento da respiração oral: Relato de 

Caso                                                                                                                       
Catiane Maçaira de Lemos, Paula Ligeri Sacomano, Renata Santos, Alice Sampaio 

Rodrigues, Soraya Andrade Pinheiro. 

Instituição: Núcleo de Estudos Odontológicos - São Paulo – SP                                              
Tipo de estudo: Relato de Caso 

Tema: A respiração oral pode acarretar alterações craniofaciais, dentárias, dos 
órgãos fonoarticulatórios e das funções orofaciais (Di Francesco, 1999). A flacidez da 
musculatura perioral, associada à tensão excessiva do músculo mentual, 
encurtamento do lábio superior e postura de lábios entreabertos são comumente 
encontrados (Marchesan, 2002). O tratamento nestes casos envolve, na maioria das 
vezes, a realização de exercícios específicos e treino funcional. A bandagem elástica 
terapêutica é constituída por 100% algodão e contém uma cola sintética, Seu uso se 
baseia no estímulo de músculos, fáscias e tendões por meio externo, ou seja, através 
da pele. Na correção da função do músculo, a bandagem é efetiva para 
recondicionamento de tensão anormal do músculo ou para estimular o músculo 
enfraquecido. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo descrever a aplicação da 
bandagem elástica terapêutica em um paciente respirador oral com encurtamento de 
lábio superior. Procedimentos: Foi realizado um estudo descritivo do tipo relato de 
caso com um paciente de 8 anos de idade, do sexo masculino, submetido a 
adenoamigadalectomia há 4 meses e modo respiratório misto com predominância oral. 
Foram realizadas duas avaliações antropométricas da região nasolabial, uma pré e 
uma pós-intervenção, com o uso do paquímetro eletrônico digital do tipo deslizante. Na 
avaliação foi observado encurtamento do lábio superior (11,2mm), tensão excessiva 
do músculo mentual e postura habitual de repouso dos lábios entreabertos, além de 
outras alterações morfofuncionais. O tratamento foi realizado durante três meses 
consecutivos e constou somente da aplicação da bandagem elástica terapêutica três 
vezes por semana pela própria fonoaudióloga, permanecendo, segundo dados 
coletados, por 24 horas.  Resultados: Foi observada diminuição importante da tensão 
do músculo mentual, estiramento do lábio superior (13,7mm) e melhora na postura 
habitual de repouso dos lábios. Conclusão: a utilização da bandagem demonstrou ser 
uma forte aliada no tratamento de pacientes respiradores orais, aumentando a eficácia 
do tratamento fonoaudiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MOTRICIDADE OROFACIAL (ABRAMO) 
www.abramofono.com.br 

 

 

 

 

ANAIS                                                                                                                  
UTILIZAÇÃO DA ELETROGNATOGRAFIA EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS E 

CANDIDATOS A CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Luciana Moraes Studart Pereira, Nathália Freire da Silva, Cecília Lais Silva, Lucas 
Carvalho Aragão Albuquerque, Hilton Justino da Silva 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife-PE 
Tipo de Estudo: Procedimento Clínico 
 
Introdução: A Eletrognatografia (EGN) é uma avaliação computadorizada que 
possibilita a observação de dados referentes à amplitude, simetria e velocidade do 
movimento mandibular, podendo avaliar as trajetórias descritas pela mandíbula nos 
planos sagital, horizontal e frontal nos movimentos de abertura, fechamento e 
lateralidade. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi observar o comportamento do 
movimento mandibular em indivíduos no período pré ou pós-cirurgia ortognática (CO). 
Métodos: O estudo foi realizado no Laboratório de Eletromiografia e Eletrofisiologia 
em Fonoaudiologia da UFPE. Foram avaliados três pacientes: dois após CO e um 
anteriormente ao procedimento cirúrgico. Os sujeitos executaram provas de abertura, 
fechamento, lateralidade, protrusiva e mastigação. Resultados: A visualização de 
gráficos como o da velocidade mandibular, trajetória de abertura e fechamento no 
plano sagital, registro dos ciclos mastigatórios e outros forneceram parâmetros 
fundamentais para o diagnóstico e planejamento terapêutico dos pacientes pós CO, 
que apesar da correção da desproporção maxilo-mandibular ainda apresentam 
alterações funcionais. O registro gráfico demonstrou ser igualmente relevante no 
auxílio da elaboração da avaliação pré-cirúrgica. Os resultados dos exames 
demonstraram que a EGN pode ser um eficiente procedimento para assessorar a 
avaliação e o tratamento desses pacientes, pois se trata de um exame não invasivo 
que possibilita a mensuração e o armazenamento dos dados para futuras análises e 
comparações. Conclusão: Conclui-se que a avaliação instrumentalizada não substitui 
a avaliação clínica, mas viabiliza parâmetros quantitativos precisos que complementa 
o diagnóstico e auxilia na organização da terapêutica. 
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ANAIS                                                                                                                   
VALORES REFERENCIAIS DA ELETROMIOGRAFIA DE MÚSCULOS 

ENVOLVIDOS NA DEGLUTIÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA                        
Luciana Rodrigues Belo, Maria das Graças Wanderley de Sales Coriolano, Danielle 

Carneiro de Menezes, Otávio Gomes Lins 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Recife – PE 
Tipo de estudo: Revisão Sistemática 
 
Introdução: A eletromiografia de superfície (EMGs) associada aos exames tradicio-
nais pode auxiliar as avaliações clínicas da deglutição. Objetivo: Investigar se a 
literatura aponta valores referenciais para a duração, amplitude e morfologia do 
eletromiograma de músculos envolvidos na deglutição. Método: Foram incluídos, os 
artigos cuja amostra estava constituída por sujeitos adultos, idosos saudáveis e sem 
sequelas neurológicas. Foram excluídos artigos experimentais e analíticos que 
abordavam estudos de caso clínico, estudos comparativos de sujeitos com patologias 
diversas com sujeitos considerados normais. Os descritores foram escolhidos de 
acordo com as listas DeCS e MeSH. Pela lista do DeCS o descritor foi: Deglutição. 
Pela lista do MeSH os descritores foram: Deglutition e Swallowing. Outros descritores 
não catalogados nas referidas listas foram utilizados para ampliar a busca. Foram 
utilizados os bancos de dados do portal da Bireme (Medline, Lilacs, Ibecs, Scielo, 
Biblioteca Cochrane, entre outros bancos desse portal), do Pubmed e banco de teses 
da Capes. Resultados: A busca resultou em 33 referências, das quais somente cinco 
enquadraram-se nos critérios de inclusão: Vaiman, 2004 (A); Vaiman, 2004 (B); 
Vaiman, 2004 (C); Vaiman, 2004 (D); Vaiman, 2005. Apenas uma referência foi 
classificada com um bom nível de qualidade pela escala de Jadad com modificações. 
As provas de deglutição normal e a prova de deglutição de um volume excessivo 
realizadas por esses artigos consistiram da oferta de volumes diferentes para cada 
grupo de faixa etária, o que pode prejudicar os resultados obtidos, pois a deglutição de 

diferentes volumes pode influenciar os resultados eletrofisiológicos da EMGs. Desta 

forma, esses artigos não pontuaram no item que se refere à qualidade das 
comparações da escala de Jadad. Conclusão: Os valores referenciais propostos 
podem não ser replicáveis, pois Vaiman (A), Vaiman (B) e Vaiman (C) não 
especificaram o valor da freqüência de amostragem e realizaram provas de deglutição 
sem padronização dos volumes. Vaiman (D) e Vaiman, 2005 especificaram uma 
frequência de amostragem que não seguiu a regra de amostragem de Nyquest, poten-
cializando a obtenção de dados distorcidos da atividade muscular. Tendo em vista a 
variabilidade inter e entre sujeitos, a literatura sugere a realização de técnicas de 
normalização do sinal eletromiográfico. 
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