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O Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial | EBMO teve seu início oficial em 2008 
e se caracteriza por alternar a sede de realização entre as regiões do país. Tanto 

sua comissão organizadora, quanto os palestrantes são pesquisadores de referência na 
área: especialistas, mestres e doutores. O evento é destinado a estudantes de graduação 
e pós-graduação, bem como profissionais da Fonoaudiologia e de áreas afins.

Para o 11º EBMO, em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de maio de 2018, o objetivo foi 
trazer a discussão sobre as evidências científicas nas temáticas e abordar quais são as 
perspectivas. O evento conta com a exposição de temas atuais e de vanguarda (protoco-
los de avaliação, uso de tecnologias no processo avaliativo, fisiologia do exercício, novas 

possibilidades terapêuticas, entre ou-
tros), além de discutir sobre a temática 
evidências científicas e abordar qual o 
caminho que a área da Motricidade Oro-
facial tem traçado. Neste ano será rea-
lizada uma mesa com os principais cen-
tros de ensino e pesquisa que abordarão 
a temática relacionada o que estão pes-
quisando, trazendo para a comunidade 
os avanços na área. Além disso, ocorrerá 
a apresentação dos trabalhos em forma-
to de pôster e os concorrendo a prêmios. 
As oficinas temáticas, realizadas no dia 
anterior, aprofundarão temáticas de re-
levância na Motricidade Orofacial.

O evento também se destaca pela organização e publicação do LIVRO, o qual irá con-
templar os conteúdos abordados durante a programação científica envolvendo oficinas 
e palestras, além da publicação dos resumos dos trabalhos científicos apresentados nes-
te ANAIS.

Aproveitem e bons estudos!

Erissandra Gomes

Coordenadora Geral do Evento 

“…o objetivo foi trazer 
a discussão sobre as 
evidências científicas 
nas temáticas e 
abordar quais são as 
perspectivas.”

APRESENTAÇÃO



TEMAS
LIVRES
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TEMAS LIVRES

TL001 AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE UM NOVO MÉTODO 
PARA REABILITAÇÃO DA MOBILIDADE DA LÍNGUA 

Q Autores Mariana Souza Amaral, Renata Maria Moreira Moraes Furlan, Andréa Rodrigues 
Motta.

@ Aprovação 
no Comitê 
de Ética e 
Pesquisa

CAAE – 67187417.5.0000.5149

V Introdução A língua é um órgão que faz parte do sistema estomatognático, sendo essencial 
para que as funções de mastigação, deglutição, fala e sucção sejam executadas de 
maneira correta(1). Quando há alteração na mobilidade da língua com impacto nas 
funções do sistema estomatognático, deve haver um trabalho de reabilitação, o qual 
é executado pelo fonoaudiólogo por meio de exercícios. Na terapia tradicional, a 
realização de séries de exercícios por vezes é considerada cansativa, e desmotivante, 
principalmente para o público infanto-juvenil(2). 

Com o avanço da tecnologia e sua presença maciça no dia-a-dia principalmente das 
crianças e dos adolescentes, novos recursos como os aplicativos e os jogos compu-
tacionais vem sendo criados a fim de aprimorar os processos terapêuticos(3). Mesmo 
diante de poucas pesquisas na área da Fonoaudiologia, os jogos computacionais têm 
sido uma ferramenta utilizada na reabilitação da língua, pois permitem um proces-
so terapêutico mais agradável e divertido, o que gera maior motivação do pacien-
te(2,4,5). 

Com isso, o tempo de reabilitação pode ser mais curto, auxiliando o paciente a al-
cançar resultados mais rapidamente. Assim, diante da necessidade de novas ferra-
mentas mais dinâmicas e interativas, foi desenvolvido um novo método alternativo 
para reabilitação da mobilidade e da força da língua associado a jogos digitais. O 
instrumento permite que o indivíduo realize os exercícios fonoaudiológicos, com a 
língua, enquanto realiza um jogo no computador. O instrumento já foi utilizado com 
indivíduos com alteração de força(6) e este é o primeiro estudo sobre sua aplicabili-
dade na reabilitação da mobilidade da língua. 

n Objetivo Avaliar a aplicabilidade em crianças de um novo método para reabilitação da mobi-
lidade da língua associado a jogos computacionais. 

Continua na outra página ↓
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 Método Trata-se de um estudo do tipo descritivo observacional transversal. Os testes foram 
realizados com um grupo controle, composto por 16 participantes, sem alteração na 
mobilidade de língua e um grupo experimental com 16 participantes com alteração 
na mobilidade da língua. Os participantes eram de ambos os sexos, com idade entre 
8 e 12 anos (média de 10,46). Foram incluídos indivíduos atendidos no Ambulatório 
de Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da UFMG, pacientes de um consultório 
particular e alunos de uma escola pública, da cidade de Belo Horizonte. Foram ex-
cluídos os participantes que não toleraram o equipamento dentro da cavidade oral. 
Todos os participantes foram avaliados por no mínimo dois fonoaudiólogos com ex-
periência na área de Motricidade Orofacial.

Ingressaram no estudo somente aqueles com concordância total quanto à mobilida-
de na avaliação clínica. Os profissionais utilizaram para esta avaliação o Protocolo 
de Avaliação da língua, baseado no Protocolo MBGR(7). A avaliação da mobilidade 
lingual foi dividida entre: extensão (provas: protrair e retrair, tocar ápice na papila 
incisiva e nas bochechas direita e esquerda, vibrar o ápice, sugar a língua no palato 
e estalar o ápice) e precisão (prova: tocar o ápice sequencialmente nas comissuras 
direita/esquerda e nos lábios superior e inferior). Para serem considerados alterados, 
os indivíduos deveriam apresentar no mínimo duas alterações em quaisquer dessas 
provas e, normais, todas as provas sem alteração.

O instrumento funciona como um joystick para jogos de computador controlado 
pela língua. Na tela do computador apareciam alvos (imagens de frutas) e o partici-
pante, representado pela imagem de uma mão, deveria alcançá-los, movendo o pino 
de comando do instrumento com a língua.

O total de alvos analisados foi de 36, sendo divididos em três grupos de 12 alvos. 
A atividade englobou os quatro sentidos de movimento. Ao final, o participante foi 
questionado sobre o conforto do instrumento e interesse pelo jogo. As variáveis res-
postas analisadas foram total de alvos (número de alvos atingidos) e o tempo total 
por alvo (tempo gasto para alcançar cada alvo), conforme: direção do movimento, 
ordem de aparecimento dos alvos e características da avaliação fonoaudiológica. 
Considerou-se um nível de significância de 5% em todas as análises estatísticas. 

A Resultados Foi observada diferença entre os grupos nas variáveis: extensão do frênulo (p=0,014); 
fixação do frênulo no assoalho (p=0,031); força da língua (p=0,001); precisão nos 
movimentos (p=0,015); presença de movimentos associados (p=0,006) e habilida-
des linguais de tocar as comissuras labiais (p=0,005), estalar o ápice (p<0,001), su-
gar (p<0,001) e vibrar (p<0,001). Na avaliação do desempenho do jogo, foi obser-
vada diferença entre os grupos para: tempo total (p=0,014); tempo total para baixo 
(p=0,018); tempo total dos primeiros (p=0,013) e terceiros 12 alvos (p=0,032); total de 
alvos para esquerda (p=0,036); total de alvos para cima (p=0,036); total de alvos para 
os primeiros 12 alvos (p=0,017), sendo o desempenho pior no grupo experimental de 
alterados (p<0,001).

Na comparação intragrupos, verificou-se diferença do tempo total na direção, sendo 
a direção para cima (p<0,001) no grupo de normais e a direção para baixo (p<0,001) 
no grupo de alterados. Já na variável total de alvos, foi observada diferença apenas 
para precisão (p=0,045) e somente no grupo experimental, com pior desempenho 
em indivíduos com precisão inadequada. Nas comparações do tempo total e total 
de alvos conforme os aspectos da extensão dos movimentos linguais, no grupo com 
alteração na mobilidade foi observada diferença para as variáveis: protrair e retrair 
(p=0,006); tocar comissuras (p=0,006); tocar na papila (p=0,024), sendo o tempo maior 
e o total de alvos menor entre os indivíduos com grande alteração.

Os resultados dos questionários de feedback demonstraram altos índices de interes-
se e divertimento e baixos índices de dor e cansaço em ambos os grupos.

Continua na outra página ↓
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( Discussão Foi observado que um terço dos indivíduos do grupo experimental apresentaram 
o frênulo curto e a fixação na crista alveolar. De acordo com a literatura(8-11) al-
terações no frênulo lingual geram uma dificuldade na execução dos movimentos 
linguais. Os achados indicaram também que pode haver uma correlação entre a mo-
bilidade e a força da língua. Um estudo prévio(12) verificou relação significante entra 
força e praxia não verbal de língua.

Os indivíduos do grupo experimental apresentaram, em maior proporção, precisão 
inadequada nos movimentos linguais. Foi observado ainda maior presença de mo-
vimentos associados de lábios e língua nos indivíduos com alteração de mobilida-
de lingual. Uma pesquisa(13) que investigou achados clínicos da língua em adultos 
saudáveis observou baixa ocorrência de movimentos associados de lábios e maior 
ocorrência de movimentos associados de mandíbula, nas provas de elevação, abai-
xamento e lateralização. Na presente pesquisa a ocorrência de movimentos associa-
dos também foi maior para mandíbula.

Com relação aos aspectos da extensão dos movimentos linguais, o grupo experimen-
tal apresentou maior dificuldade no movimento de tocar comissuras, o que discorda 
de outros estudos(14,15) em que foi observado pouca ou nenhuma dificuldade nes-
ses movimentos realizados por crianças. O estudo(13) ainda informou que a maioria 
dos indivíduos realizaram estalo e sucção de língua no palato de forma adequada, 
dados que estão de acordo com o presente estudo. O movimento de vibração de 
língua mostrou-se inadequado na maior parte dos indivíduos alterados desse estudo. 
Uma pesquisa(16) concluiu que a maior dificuldade das crianças quanto à mobilida-
de lingual ocorreu na prova de vibrar a língua.

Quanto aos aspectos do jogo, na comparação intragrupos, o maior tempo total ob-
servado para o grupo experimental indica que o comprometimento fez com que o 
indivíduo levasse mais tempo para alcançar os alvos. Os indivíduos do grupo expe-
rimental apresentaram maior tempo total para alcançar os alvos para baixo, o que 
pode ser explicado pelo fato de que esse é um movimento pouco realizado nas fun-
ções do sistema estomatognático, bem como levaram mais tempo para alcançar a 
série dos 12 primeiros alvos e a dos 12 terceiros alvos, o que pode ser explicado pelo 
efeito de aprendizado e pela fadiga, respectivamente.

O grupo experimental alcançou menos alvos para cima e para a esquerda. A dificul-
dade para cima pode estar relacionada com o comprometimento do frênulo lingual 
observado em alguns dos participantes. A dificuldade para a esquerda pode estar 
relacionada com a ordem de aparecimento dos alvos, pois o lado esquerdo sempre 
foi o primeiro a aparecer na tela.

O total de alvos alcançados entre os 12 primeiros apresentados também foi menor 
no grupo experimental, o sugerindo efeito do aprendizado. Na análise estratificada 
por grupo, os indivíduos do grupo controle apresentaram maior tempo total na di-
reção para cima e os indivíduos do grupo alterado apresentaram maior tempo total 
para baixo. Pode ser que a sequência de movimentos necessários para mover o pino 
de comando para baixo seja mais difícil que as demais, pois geralmente a língua fica 
posicionada no assoalho quando o instrumento está na cavidade oral.

Foi observado, ainda, que os indivíduos com precisão inadequada alcançaram um 
menor número de alvos. Tal fato pode ser explicado pela necessidade de agilidade 
no movimento e coordenação para alcançar os alvos. Ao se analisar apenas o grupo 
experimental conforme os aspectos da extensão dos movimentos linguais, os indi-
víduos que apresentaram grande alteração nas provas de protrair e retrair, tocar 
comissuras e tocar na papila, necessitaram de mais tempo de jogo e alcançaram um 
menor número de alvos.

1 Conclusão O método teve sua aplicabilidade confirmada e pode servir de motivação para pa-
cientes em reabilitação da mobilidade da língua. Indivíduos com alteração na mo-
bilidade da língua apresentaram maior alteração nos aspectos fonoaudiológicos e 
também nos aspectos relacionados ao jogo.

Continua na outra página ↓



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  TEMAS LIVRES

17

I Tabelas Nenhuma imagem foi inserida.

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Língua, Reabilitação, Jogos de vídeo.
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TL002 POSIÇÃO DE LÁBIOS E LÍNGUA NO REPOUSO EM RECÉM-
NASCIDOS COM E SEM ALTERAÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL

Q Autores Silvia Márcia Andrade Campanha, Roberta Lopes de Castro Martinelli, Durval Batista 
Palhares.

@ Aprovação 
no Comitê 
de Ética e 
Pesquisa

CAAE 1.514.715

V Introdução Nos primeiros dias de vida, os lábios e a língua são importantes para as funções 
vitais do recém-nascido, pois têm uma relação direta com a amamentação e a 
respiração. Durante a amamentação, os lábios participam do selamento anterior ao 
redor do complexo aréola/mamilo e os movimentos da língua auxiliam na extração 
do leite1. A literatura refere que, devido à anatomia da cavidade oral, a respiração 
do bebê é predominantemente nasal, com oclusão de lábios e língua posicionada 
nas pregas palatinas transversas2.

Entretanto, estudos recentes referem que a anquiloglossia dificulta o acoplamen-
to da língua no palato, impactando no desenvolvimento da maxila, podendo levar 
a distúrbios respiratórios durante o sono3-5. Essas alterações ocorrem no início da 
vida, uma vez que o crescimento orofacial é particularmente rápido nos primeiros 
2 anos de vida3. Assim, o diagnóstico da alteração do frênulo lingual deve ser reali-
zado precocemente para não interferir no crescimento orofacial, uma vez que suas 
características anatômicas não se modificam ao longo do tempo6, e sua constituição 
histológica não permite que ele seja alongado por meio de exercícios 7.

n Objetivo O objetivo desse estudo foi verificar a posição de lábios e língua no repouso em re-
cém-nascidos com e sem alteração de frênulo lingual.  
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 Método Este foi um estudo transversal, realizado com 130 recém-nascidos do Setor de Aloja-
mento Conjunto de um Hospital Universitário. Foram incluídos no estudo recém-nas-
cidos com um a cinco dias de vida, em aleitamento materno exclusivo e tendo valor 
de APGAR maior ou igual a oito ao nascimento.

Foram excluídos da pesquisa, população indígena e quilombola, recém-nascidos 
pré-termo, recém-nascidos com complicações perinatais, presença de anomalias 
craniofaciais, doenças neurológicas, síndromes genéticas visíveis no momento da 
avaliação e alimentação artificial, recém-nascidos de puérperas com soro positivo 
para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e com condições clinicas instáveis. A 
coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por três fonoaudiólogas da equi-
pe do Hospital Universitário, devidamente treinadas e calibradas. Para essa fase, foi 
realizado um treinamento com 14 recém-nascidos.

No final do treinamento, as pesquisadoras adquiriram um grau de concordância aci-
ma de 90% nas avaliações. Primeiramente, foi avaliada a posição dos lábios e língua 
no repouso, com os recém-nascidos adormecidos. A posição dos lábios foi verificada 
por meio de inspeção visual, podendo os recém-nascidos terem apresentado os lá-
bios fechados, entreabertos ou abertos no repouso. A avaliação da posição da língua 
no repouso, foi realizada em três momentos, com intervalo de cinco minutos entre 
eles, ainda com os recém-nascidos adormecidos, sendo utilizada a técnica descrita 
por Martinelli8, onde as avaliadoras se posicionaram em frente aos recém-nascidos, 
abrindo a boca de cada um deles, apoiando os dedos polegares enluvados na região 
do mento para realizar o abaixamento da mandíbula; concomitantemente, com os 
dedos indicadores, elevaram o lábio superior, permitindo a visualização da posição 
da língua em repouso, que poderia estar elevada (o terço anterior da língua em con-
tato com as rugas palatinas), baixa ou elevada, porém sem manutenção da elevação 
ao ser realizada a manobra de abertura da boca.

Após os recém-nascidos serem despertos, foi realizada a avaliação anatomofuncio-
nal do Protocolo validado de avaliação do frênulo da língua em bebês9, para de-
tecção da alteração do frênulo lingual, sendo observada novamente a postura dos 
lábios no repouso (porém agora com o RN acordado); a tendência do posicionamen-
to da língua durante o choro; a forma da ponta da língua quando elevada durante 
o choro ou manobra de elevação; a possibilidade de visualização do frênulo da lín-
gua; a espessura do frênulo, bem como sua fixação na língua e no assoalho da boca. 
Quando a soma dos itens avaliados foi igual ou menor que 4, considerou-se normal; 
entre 5 e 6, duvidoso; 7 ou mais foi considerado alterado, com o frênulo lingual limi-
tando os movimentos da língua.

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística, sendo aplicado 
o teste Qui-Quadrado, adotando-se o nível de significância de 5% (p< 0,05%). Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da ins-
tituição sob nº 1.514.715, sendo que os responsáveis/mães foram informados sobre 
todos os procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Continua na outra página ↓
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A Resultados Dos 130 recém-nascidos avaliados, 105 (81%) não apresentaram alteração de frênulo 
lingual e em 25 (19%) o frênulo foi considerado alterado. Dos 105 RNs sem altera-
ção do frênulo lingual, 86 (82%) apresentaram língua elevada, 9 (8%) língua baixa e 
10 (10%) língua elevada porém sem manutenção da elevação durante a manobra 
de abertura de boca. Já, dos 25 RNs com frênulo lingual alterado, 10 (40%) apre-
sentaram língua elevada, 9 (36%) língua baixa e 6 (24%) língua elevada, porém sem 
sustentar a elevação durante a manobra específica. A análise estatística mostrou 
associação significativa entre posição de língua no repouso e alteração de frênulo 
lingual (p<0,001*), evidenciando que os bebês com alteração do frênulo tendem a 
apresentar posição da língua baixa no repouso; já os bebês sem alteração do frênulo 
tendem a permanecer com a língua elevada no repouso. Em relação à posição dos 
lábios no repouso, dos 105 RNs sem alteração do frênulo lingual, 97 (93%) apresen-
taram lábios fechados e 8 (8%) entreabertos, enquanto dos 25 RNs com alteração do 
frênulo lingual, em 15 (60%) foi observado que os lábios se encontravam fechados, e 
em 10 (40%) entreabertos. Os dados estatísticos mostraram haver associação signifi-
cativa entre postura de lábios em repouso e alteração de frênulo lingual (p<0,001*), 
sendo que os recém-nascidos com alteração de frênulo lingual tendem a ficar com os 
lábios entreabertos e os RNs sem alteração do frênulo tendem a ficar com os lábios 
fechados. Após o tratamento estatístico, os dados mostraram, ainda, uma associação 
significativa entre postura de lábios e língua no repouso (p=0,003*), evidenciando 
que recém-nascidos que apresentaram postura dos lábios fechados, mantiveram a 
posição da língua elevada no repouso, enquanto que bebês que apresentaram postu-
ra dos lábios entreabertos, apresentaram posição de língua baixa ou elevada, porém 
sem manutenção da elevação durante a manobra de abertura de boca. Esses acha-
dos corroboram com dois estudos realizados por Martinelli et al. que mostraram a 
posição de lábios e de língua no repouso em bebês com e sem alteração do frênulo 
lingual8,10.

1 Conclusão Nos primeiros dias de vida, recém-nascidos clinicamente estáveis, sem alteração de 
frênulo lingual têm a tendência de permanecer com os lábios fechados e a língua 
elevada durante o repouso, e recém-nascidos com alteração de frênulo lingual, têm 
a tendência de manter os lábios entreabertos e a língua baixa na cavidade oral du-
rante o repouso.

I Tabelas Nenhuma imagem foi inserida.

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Língua, Reabilitação, Jogos de vídeo.
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MORFOLOGIA FACIAL E A BIOMECÂNICA MASTIGATÓRIA NAS 
DEFORMIDADES DENTOFACIAIS
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V Introdução Tida como uma função neuromuscular que exige um arranjo copioso da mandíbula 
e de seus músculos (Karkaziz e Kolssioni, 1998) a mastigação desperta diligência a 
diversas áreas da saúde, em virtude do seu potencial de influência e manutenção 
do complexo orofacial (Felício et al., 2008). Um dos principais componentes desse 
sistema é a força de mordida (Castelo et al., 2010).

A face é imprescindível para a performance das funções estomatognáticas (Verzé et 
al., 2012) e caracteriza-se pelos traços de altura, largura e profundidade (Throckmor-
tonet al., 1999). Contudo, o crescimento craniofacial dá-se de forma desordenada em 
sujeitos com deformidade dentofacial (Trawitzki, et al., 2011), que mantém relações 
esqueléticas desfavoráveis (van den Braber et al., 2002) inseparáveis à má oclusão 
dentária (Relle e Silegy, 2004). Essas alterações geram desarmonia principalmente 
na função dos músculos elevadores da mandíbula (van den Braber et al., 2002; Tra-
witzki et al., 2006). Assim, a mastigação é a queixa funcional mais recorrente dessa 
população (Trawitzki et al., 2006).

Tendo em vista a íntima relação entre a função dos músculos mastigatórios e a 
morfologia craniofacial (van Spronsen, 2010), acredita-se que, no contexto das de-
formidades dentofaciais classe II e classe III, também possam existir tais correspon-
dências. Contudo, na literatura os trabalhos que se propuseram a essa investigação 
(Throckmorton et al., 1995, 1999, 2000; Zarrinkelk et al., 1995, 1996; Thorckmorton 
e Ellis III, 2001; Harada et al., 2003) empregaram a abordagem bidimensional para 
diagnóstico morfológico e focaram nos resultados cirúrgicos da correção da defor-
midade. O método bidimensional (2D), apesar de sua consagração, despreza o eixo 
da profundidade.

Em decorrência, podem haver perda e distorções de informações ao avaliar uma 
estrutura tridimensional (3D) (Verzé et al., 2012). Entretanto, apesar das despropor-
ções maxilomandibulares representarem-se em 3D (Suzuki-Okamura et al., 2015), 
sua abordagem diagnóstica majoritária ainda é 2D (Hajeer et al., 2004; Shimomatsu 
et al., 2012).

A fim de solucionar essas limitações tecnológicas, a literatura tem apresentado técni-
cas de aquisição de imagem tridimensional, como laser scanner (Hajeer et al., 2004). 

n Objetivo Investigar a correspondência entre a biomecânica dos músculos mastigatórios com 
as dimensões faciais nos sujeitos com deformidades dentofaciais classe II e classe III 
e sujeitos controles.
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 Método Este estudo transversal recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (HCFMRP-USP), sob processo HCRP n° 7722/2014. 

O diagnóstico da deformidade dentofacial foi realizado pela equipe do Centro Inte-
grado de Estudos das Deformidades da Face (CIEDEF – HCFMRP – USP).

O grupo deformidade dentofacial (DDF) envolveu 52 sujeitos com alterações esque-
léticas no sentido sagital associadas à classificação de Angle de má oclusão (Angle, 
1907), na presença ou ausência de alterações oclusais e esqueléticas concomitantes 
nos sentidos transversal e vertical. Todos apresentavam a indicação cirúrgica para a 
correção da deformidade, sendo excluídos sujeitos com mais de uma ausência den-
tária por lado de cada arcada. O subgrupo DDF II foi composto por 20 sujeitos (4 
homens e 16 mulheres), média de idade de 26 anos (26 anos ± 6dp), com presença de 
retrognatismo mandibular e/ou excesso de crescimento maxilar, associados à classe 
II de Angle. O subgrupo DDF III foi composto por 32 sujeitos (15 homens e 17 mulhe-
res), média de idade de 27 anos (27 anos ± 7dp), com presença de prognatismo mandi-
bular e/ou deficiência maxilar associados à classe III de Angle. O grupo controle (GC) 
abrangeu sujeitos saudáveis, presença de no mínimo 28 dentes permanentes, com 
relação molar ideal (classe I de Angle) (Angle, 1907). Foi composto por 25 sujeitos (9 
homens e 16 mulheres), média de idade de 24 anos (24 anos ± 4dp). Foram excluídos 
do GC sujeitos com qualquer diagnóstico de má oclusão dentária ou esquelética, dis-
túrbio miofuncional orofacial e presença de sinais e sintomas de desordem tempo-
romandibular.

Para a avaliação tridimensional da morfologia facial todos os sujeitos do estudo fo-
ram submetidos a um escaneamento facial a laser advindo do FastSCANTM Scorpion 
laser scanner (Polhemus, Inc., Colchester, USA). Refere-se a uma fonte de laser que 
é projetada sobre a face, e a luz refletida da face é captada pelas duas câmeras do 
equipamento em ângulos diferentes. Com base na posição espacial das câmeras e de-
formação do laser na face, a superfície escaneada é reconstruída tridimensionalmen-
te em um modelo virtual. Todos foram instruídos a adotar posição natural de cabeça 
e expressão facial habitual de repouso. Após o escaneamento, para a obtenção das 
medidas das dimensões faciais foi desenvolvido um protocolo específico, embasa-
do em literatura (Farkas, 1994), contendo 8 pontos antropométricos de tecido mole 
facial (Figura) (Simoes, 2017), 10 distâncias lineares e 5 proporções faciais. Foram 
assinalados manualmente os pontos e as distâncias de interesse na imagem tridi-
mensional. O software utilizado foi o Geomagic Studio 2013 (Geomagic, Research 
Triangle Park, NC, USA).

A confiabilidade do método foi avaliada utilizando o erro técnico do método (TEM) 
(REF1), coeficiente de concordância de Lin (REF 2) e teste t-pareado para verificação 
da presença de erro sistemático. A validação foi realizada de duas formas, intra-ava-
liador, medidas realizadas pelo mesmo avaliador em dias diferentes e, interavaliador, 
medidas realizadas no mesmo dia por dois avaliadores diferentes. A avaliação da for-
ça de mordida foi realizada por meio do gnatodinamômetro (modelo DDK/M – Kratos 
® Equipamentos Industriais, Cotia, São Paulo). Sentados em cadeira, os sujeitos foram 
orientados a aplicar a sua máxima força de mordida e mantê-la em isometria por 
aproximadamente 5 segundos. Foram realizados 3 registros para cada lado de arca-
da, alternadamente, com descanso muscular de 2 minutos entre cada apertamento 
dentário. As médias dos lados direito e esquerdo foram utilizadas para análise. Para 
a exploração dos dados o teste de correlação de Spearman foi aplicado para avaliar 
as possíveis associações entre a morfologia e a força. A regressão linear múltipla 
também foi empregada para identificar as variáveis antropométricas associadas à 
força de mordida. Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo Software JMP 
(SAS Institute Inc., Cary, NC, U.S.A.). Foi adotado nível de significância de 5% (p<0,05)..
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A Resultados A confiabilidade intra-avaliador apresentou TEM igual a 1,08 mm, sem erro siste-
mático (p = 0,1184) e coeficiente de concordância de Lin igual a 0,999. Na análise 
interavaliador o TEM foi de 1,48 mm, sem erro sistemático (p = 0,2893) e coeficiente 
de concordância de Lin igual a 0,998. Em termos de distâncias lineares, a maior cor-
relação entre força de mordida e morfologia facial foi positiva para a largura facial 
(p<.0001) (r=04469). E a proporção da altura/largura facial apresentou a maior cor-
relação dentre as proporções, sendo esta negativa (p<.0001) (r=-04377). Na análise 
de regressão linear múltipla, a altura mandibular apresentou o maior slope das dis-
tâncias lineares (-12,07) (p=0,0023) e o gênero o maior slope para o sexo masculino 
(77,81) (p=0,0467). 

( Discussão O componente vertical da morfologia facial é um potencial influenciador da força de 
mordida. Esta variável por si só, independente da discrepância sagital, é capaz de se 
associar com a redução dos valores de força, como visto em sujeitos com normoclu-
são (Proffit et al., 1983; van Spronsen, 2010).

O mesmo padrão, então, parece se refletir nos sujeitos com deformidades dentofa-
ciais, mesmo os trabalhos não tendo comparado as deformidades classe II e classe 
III concomitantemente e empregando apenas com metodologia bidimensional na 
avaliação da morfologia (Throckomorton et al., 1995; Zarrinkelk et al., 1995, 1996; 
Throckmorton e Ellis, 2001; Harada et al., 2003). De maneira geral, o caráter tridi-
mensional (contribuição da profundidade) deste estudo evidenciou a importância da 
proporção da altura maxilomandibular e da distância linear correspondente à altura 
mandibular, a qual além de contribuir para o aumento da altura facial, revelou-se 
igualmente aumentada tanto para a deformidade dentofacial classe II, quanto para 
classe III e, mostrou-se um potencial influenciador negativo da magnitude da força 
de mordida.

Acredita-se que tal achado contribuiu para valores inferiores desta variável em su-
jeitos com os respectivos desequilíbrios craniofaciais em relação a sujeitos saudá-
veis, como já demonstrado pela literatura (Throckmorton et al., 1998; Trawitzki et 
al., 2011). Essa distância linear ainda revelou-se como sendo a única referência de 
equidade e semelhança entre as deformidades estudadas, o que pode ter sido um 
coadjuvante para não haver distinção quanto aos valores de força de mordida entre 
sujeitos classe II e classe III, conforme previamente denotado (Trawitzki et al., 2011). 
A largura da face destacou-se tanto isoladamente, como na proporção da altura/
largura facial, sendo esta a proporção de maior correlação encontrada com a força 
de mordida. Houve fortes indícios de que, na presença da deformidade dentofacial 
tanto classe II, quanto classe III, os sujeitos com maior largura manifestam também 
maior força nos músculos mandibulares.

Nesse sentido, houve correspondência com os estudos que já haviam demonstrado 
que o mesmo ocorre em sujeitos sem alterações craniofaciais (Raadsheer et al., 1999; 
Bonackdarchian et al., 2009). 

1 Conclusão Quanto maior a largura facial, maior também foi a força exercida pelos músculos 
elevadores da mandíbula. Contudo, a diminuição da proporção da altura maxilo-
mandibular ou o aumento da altura mandibular fomentam à redução da magnitude 
da força de mordida. O método tridimensional apresentou-se fidedigno à avaliação 
da estrutura facial, bem como das desproporções craniofaciais estudadas.

Continua na outra página ↓



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  TEMAS LIVRES

25

I Tabelas Tabela 1 | Coeficiente de correlação entre as distâncias lineares e proporções faciais 
e a força de mordida nos grupos deformidade dentofacial classe II, classe III e grupo 
controle.

Força de Mordida (N) vs Spearman Rho P valor*

Distâncias antropométricas   

- Altura facial (mm) -0.0710 0.5396

- Largura facial (mm) 0.4469 <.0001*

- Terço médio (mm) -0.0407 0.7253

- Terço inferior (mm) -0.0863 0.4554

- Altura maxilar (mm) 0.0472 0.6833

- Comprimento maxilar (mm) 0.5189 <.0001*

- Altura mandibular (mm) -0.1794 0.1184

- Comprimento mandibular (mm) 0.2903 0.0104*

- Td-Chd (mm) 0.3561 0.0015*

- Te-Che (mm) 0.3574 0.0014*
Proporções   

- Altura/largura (%) -0.4377 <.0001

- Terço médio/terço inferior (%) 0.0320 0.7823

- Comprimento maxilar/mandibular (%) 0.1492 0.1952

- Altura maxilar/mandibular (%) 0.1356 0.2398
Teste de correlação de Spearman (p≤0,05*).Variáveis (distâncias): altura facial (G-Gn), largura facial 
(Td-Te), terço médio (G-Sn), terço inferior (Sn-Gn), altura maxilar (Sn-Sto), altura mandibular (Sto-
Gn), comprimento maxilar (T-Sn), comprimento mandibular (T-Gn), Td-Chd, Te-Che. Variáveis (pro-
porções): altura facial/largura facial (G-Gn/Td-Te), terço médio/terço inferior (G-Sn/Sn-Gn), compri-
mento maxilar/mandibular (T-Sn/T-Gn), altura maxilar/mandibular (Sn-Sto/Sto-Gn).

Tabela 2 | Variáveis relacionadas às distâncias antropométricas significativamente 
associadas à força de mordida, segundo critério de informação de Akaike (AIC).

 R² F (P valor) Variáveis Slope p-valor*

0,382 8,77 ( <,0001 ) Idade (anos) -8,84 0,0030*

  Largura facial (mm) 8,10 0,0012*

  Altura mandibular (mm) -12,07 0,0023*

  Altura maxilar (mm) 6,12 0,0329*

  Comprimento maxilar (mm) 5,55 0,0480*

R² = coeficiente de determinação; F(P-valor) = avaliação do modelo; Slope= inclinação da reta de re-
gressão; p-valor = avaliação da significância da variável no modelo. Variáveis: largura facial (Td-Te), 
altura mandibular (Sto-Gn), altura maxilar (Sn-Sto), comprimento maxilar (T-Sn).

Tabela 3 | Variáveis relacionadas às proporções faciais significativamente associadas 
à força de mordida, segundo critério de informação de Akaike (AIC).

 R² F (P valor) Variáveis Slope p-valor*

0,328 6,93( <,0001 ) Gênero (0=F; 1=M) 77,81 0,0467*

  Idade (anos) -8,39 0,0069*

  Altura/largura (%) -10,03 0,0037*

  Altura maxilar/mandibular (%) 5,89 0,0505*

  Comprimento maxilar/mandibular (%) 5,52 0,0773

R² = coeficiente de determinação; F(P-valor) = avaliação do modelo; Slope= inclinação da reta de 
regressão; p-valor = avaliação da significância da variável no modelo. Variáveis: altura facial/largura 
facial (G-Gn/Td-Te),altura maxilar/mandibular (Sn-Sto/Sto-Gn), comprimento maxilar/mandibular 
(T-Sn/T-Gn). 
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 Imagens

L Descritores Deformidade dentofacial; Imagem tridimensional; Força de mordida.
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V Introdução Este trabalho relata uma ação de extensão universitária pioneira, desenvolvida no 
Hospital de Ensino Odontológico da Faculdade de Odontologia da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde a parceria entre Odontologia e Fonoau-
diologia mostrou a articulação do conhecimento advindo do ensino e da pesquisa 
com as necessidades da comunidade onde a Universidade se insere, interagindo e 
transformando a realidade social.

A ação foi coordenada por uma professora da Faculdade de Odontologia da área 
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial e duas fonoaudiólogas do curso de 
Fonoaudiologia com atuação na área de motricidade orofacial. 

n Objetivo Capacitar alunos do curso de Fonoaudiologia e da Faculdade de Odontologia a 
identificar diferentes patologias intracapsulares da articulação temporomandibular 
(ATM) em ressonância magnética (RM), correlacionando os aspectos observados com 
sinais e sintomas clínicos descritos na literatura.

Além disso, preparar alunos de graduação da Odontologia e da Fonoaudiologia para 
um trabalho em conjunto na interpretação de exames de RM da ATM com discussão 
das situações clínicas a eles relacionados, bem como da inter-relação entre ambas as 
áreas. Outrossim, esta ação de extensão objetivou capacitar os alunos a uma maior 
rapidez no diagnóstico e, por conseguinte, agregando conhecimento para um aten-
dimento clínico conjunto e mais eficiente. 
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 Método Foram selecionados alunos cujo pré-requisito foi estarem cursando, no mínimo, o 
quinto semestre, para ambos os cursos. Essa ação de extensão teve sua primeira edi-
ção no segundo semestre de 2017 e, a partir de 2018, ocorrerá num formato semes-
tral.

A ação foi iniciada com a aplicação de uma ficha autoavaliativa para verificar o grau 
de facilidade dos participantes para reconhecer aspectos anatômicos em RM de ATM. 
A ficha continha uma escala de 0 a 5 (0 = nenhum conhecimento, 5 = alto grau de 
conhecimento) e uma lista de tópicos a serem avaliados. Os tópicos constantes da 
ficha autoavaliativa foram: localizar tecidos moles e duros da ATM, identificar des-
locamentos de disco (com e sem redução), reconhecer cortes coronais e sagitais, re-
conhecer cortes em abertura e fechamento de boca, reconhecer alterações de forma 
dos tecidos duros, identificar derrame articular, osteófito, planos de profundidade em 
cortes sagitais e diferenciar as técnicas de imagem denominadas T1 e T2.

A mesma ficha foi reaplicada ao final do semestre e os escores foram comparados de 
forma descritiva. A ação de extensão contemplou um total de quatro horas semanais 
com aulas teórico-práticas. Nas atividades teóricas, foram desenvolvidos conteúdos 
referentes às patologias intracapsulares que acometem o côndilo, o osso temporal e 
o disco articular. A metodologia de ensino contemplou uso de recursos audio-visuais 
e discussões sobre a relação entre achados de imagem por RM e os sinais e sintomas 
possivelmente apresentados por pacientes com as diferentes patologias intracapsu-
lares.

Durante as atividades práticas, os alunos realizaram exercícios para fixação dos con-
teúdos teóricos, relacionando imagens a aspectos clínicos de pacientes portadores 
de patologias por interferência do disco articular, patologias degenerativas, inflama-
tórias e alterações anatômicas com diferentes graus de complexidade. As atividades 
práticas consistiram de duas atividades distintas, sendo uma individual e outra em 
grupo.

Quando das atividades individuais, as imagens foram apresentadas inicialmente na 
plataforma moodle, para reconhecimento anatômico e estudo funcional, havendo 
tutoria por parte das coordenadoras do projeto, visando o nivelamento dos estudan-
tes. Quando das atividades em grupo, exames completos foram disponibilizados para 
visualização em negatoscópio no Hospital de Ensino Odontológico da UFRGS. Os par-
ticipantes recebiam os exames e, a partir da análise das imagens, discorriam sobre as 
seguintes situações clínicas: padrão de movimentos mandibulares, tipos de ruídos ar-
ticulares, prognóstico e sugestões de terapias conservadoras, tais como o tratamento 
com placa estabilizadora e/ou terapia miofuncional orofacial.

Também, tomou-se cuidado para que o laudo constante em cada exame fosse lido 
somente após a análise e discussão das imagens com o grupo. Para esta ação de 
extensão, foi utilizado o acervo de imagens de RM de ATM da disciplina de Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da UFRGS..
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A Resultados Ao final da extensão os alunos tiveram a oportunidade de analisar mais de 50 exames 
de RM de ATM, situação inédita em um curso de extensão com alunos de diferentes 
áreas.

Quanto aos resultados obtidos em relação à evolução dos estudantes durante a ação 
de extensão, no que se refere a localizar tecidos moles e duros da articulação tempo-
romandibular, na autoavaliação inicial, entre todos os alunos, o menor escore autoa-
tribuído foi 0; na final, foi 3. Da mesma forma, com relação a identificar deslocamen-
tos de disco com ou sem redução, na autoavaliação inicial, observou-se que o menor 
escore foi 0; na final, foi 3.

No item reconhecer cortes coronais e sagitais, na autoavaliação inicial o menor esco-
re foi 1; na final, foi 5. Com relação a reconhecer cortes em abertura e fechamento de 
boca, na autoavaliação inicial a menor nota foi 0; na final, foi 5. No item reconhecer 
alterações de forma dos tecidos duros e no item identificar derrame articular, osteó-
fito, planos de profundidade em cortes sagitais na avaliação inicial, o menor escore 
foi 0; na final, foi 4.

Com relação a identificar as técnicas denominadas T1 e T2, na autoavaliação o menor 
escore foi 0 e na final 3. 

1 Conclusão A ação de extensão mostrou-se satisfatória, na medida em que, ao final do semes-
tre, os alunos mostraram capacidade para identificar patologias intra-articulares da 
ATM por meio de exames de RM, havendo uma excelente evolução no decorrer do 
aprendizado, tanto para alunos do curso de Fonoaudiologia quanto para os alunos 
da Odontologia.

Esta ação de extensão proporcionou a possibilidade de evolução de conhecimentos 
na área de DTM e Dor Orofacial de forma conjunta entre dois cursos que são de fun-
damental importância para o atendimento de pacientes com estas comorbidades. 

Outrossim, face à inexperiência inicial dos alunos, somada à complexidade da RM 
de ATM, esta extensão superou as expectativas das organizadoras, pelo expressivo 
número de imagens que foram analisadas com excelente aproveitamento por parte 
dos alunos, mostrando ser este método de ensino capaz de agregar, num curto perío-
do de tempo, uma bagagem de conhecimento considerável a respeito de um exame 
que é padrão ouro para o diagnóstico das disfunções temporomandibulares.

I Tabelas Nenhuma tabela foi inserida.

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.
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sonância magnética.
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V Introdução A Síndrome de Sjögren (SS) é uma doença crônica, sistêmica, autoimune, prevalente 
em mulheres, numa razão de 9:1 a 10:1 homens1, que afeta diversas glândulas, prin-
cipalmente as lacrimais e salivares, causando sensação de olhos e boca secos2. Em 
sua forma primária (pSS) apenas as glândulas secretórias são afetadas; na secundária 
(sSS) há associação com artrite reumatóide (AR) e/ou lúpus eritematoso (LES)3. A re-
dução do fluxo salivar afeta negativamente a saúde oral 4,5. 

Previamente, a presença de disfagia foi investigada nessa população. Foram obser-
vados aumento da duração da deglutição de saliva6 prolongamento do trânsito fa-
ríngeo7,8, aumento de resíduos sólidos na valécula9, região retrocricóide, paredes da 
faríngea ou seios piriformes após a deglutição10.

Apesar desses achados e das queixas de dificuldade para se alimentar serem bem 
documentadas5,9,11,12, os prejuízos musculares e funcionais ainda não são claros. Ape-
nas um estudo avaliou condição miofuncional orofacial e a conclusão foi de que os 
distúrbios miofuncionais orofaciais (DMO) eram leves6.

Enquanto os termos limitação funcional e incapacidade são construtos subjetivos 
relativos ao impacto ao nível do órgão e ao nível pessoal, respectivamente, o prejuí-
zo funcional refere-se à medida de alteração na função de um sistema causada por 
fisiopatologia específica13. A hipótese do presente estudo é que a SS envolve prejuí-
zos nos músculos e funções orofaciais. Esclarecer o efeito da SS é importante para 
a compreender as limitações funcionais dos pacientes acometidos. Além disso, a 
confirmação dessa hipótese, se confirmada, indicará que os prejuízos miofuncionais 
orofaciais dos pacientes com SS têm sido negligenciados e que o fonoaudiólogo da 
área de Motricidade Orofacial poderia contribuir para minimizar as consequências 
da doença nas funções alimentares e sociais.

n Objetivo Investigar, simultaneamente, a percepção dos pacientes com SS sobre a alimentação 
e examinar a musculatura e as funções orofaciais.
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 Método Estudo transversal prospectivo e comparativo, aprovado pelo Comitê de Ética da 
instituição (Processo nº 12434/2014). Participaram 19 mulheres (média de idade: 
33,2±8,7 anos) com diagnóstico de SS (grupo SS), seis pSS e 13 sSS, e 20 mulheres sau-
dáveis (grupo C), pareadas por idade (média: 31,9±9,3 anos).

Foram excluídos indivíduos com menos de 24 dentes, deformidades dentofaciais, 
mordidas cruzadas, mordida aberta, déficits neurológicos ou cognitivos, histórico de 
traumas na região da cabeça e pescoço, tratamento ortodôntico a menos de dois 
anos ou em tratamento direcionado ao complexo craniofacial e mulheres grávidas.

Procedimentos

• Percepção sobre a alimentação

Os participantes responderam a dois questionários de auto-avaliação da alimenta-
ção, o Eating Assessment Tool (EAT-10), desenvolvido para a identificação do risco 
de disfagia14 e adaptado para o Português do Brasil15 e a escala de dificuldade para 
mastigar (DIMAST)16. 

• Avaliação dos músculos e funções orofaciais

O protocolo de avaliação miofuncional orofacial (AMIOFE) foi utilizado de acordo 
com a metodologia descrita17. 

A pressão/força nas provas de compressão de lábios, protrusão da língua e degluti-
ção foram mensuradas com o Iowa Oral Performance Instrument modelo 2.2. (IOPI 
MedicalLLC e Redmond, WA e USA)18.

A análise eletromiográfica (EMG) da atividade dos músculos temporal anterior (TA) 
e masseter (M) durante a máxima contração voluntária (MCV) e da duração da con-
tração dos músculos suprahiódieos na deglutição de água, nos volumes 10, 15 e 100 
mL, foi relizada por meio do eletromiógrafo FreeEMG, BTS S.p.A. (Garbagnate Milão, 
Itália). O protocolo de registro foi previamente descrito19.

• Análise dos dados 

Os grupos foram comparados pelo teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whit-
ney. Foram calculadas a reprodutibilidade das medidas pelo Teste t-Student (dados 
pareados) e o Erro Técnico do Método (ETM). A confiabilidade da avaliação clínica 
foi analisada pelo Coeficiente de Correlação Intra-classe (CCI). O nível de significân-
cia estabelecido foi P< 0,05.

A Resultados As medidas de amplitude EMG dos músculos mastigatórios e de pressão de língua 
e lábios no teste e reteste mostraram boa reprodutibilidade (P> 0,05 para todas as 
comparações), e o ETM foi inferior à variabilidade da amostra. A confiabilidade da 
examinadora foi excelente CCI= 0.98 (IC95% 0.96-0.99). 

O grupo SS relatou dificuldade com a alimentação significantemente maior que o 
Grupo C. No grupo SS, 16 participantes apresentaram escore total maior que três na 
escala EAT-10 (mínimo= 6, máximo= 34), o que é sugestivo de risco de disfagia. No 
grupo C nenhum participante atribuiu escore igual ou maior que três. Os resultados 
estão na Tabela 1. A avaliação dos músculos e funções orofaciais revelou prejuízos 
significantes no grupo SS. Comparado ao grupo C, o grupo SS apresentou menores 
escores no AMIOFE, reduzida pressão de língua e atividade dos músculos elevadores 
da mandíbula (Tabela 2), maior duração da deglutição em todos os volumes e aumen-
tado número de deglutições (15 mL), menor volume por deglutição e menor fluxo da 
deglutição (10 mL e 15 mL) (Tabela 3).  Todos os resultados são apresentados como 
média e desvio padrão (DP). 

Continua na outra página ↓
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( Discussão Os principais achados nesse estudo foram que pacientes com SS, além de queixas 
de limitação funcional, apresentaram acentuado prejuízo na musculatura e funções 
orofaciais, confirmando a hipótese inicial. O desconforto e dificuldades para deglutir, 
evidenciado por meio de escores elevados na EAT-10 e na DIMAST são condizentes 
com os achados que indicaram queixas de muito prejuízo na deglutição7,8 e pobre 
qualidade de vida relacionada à deglutição 10,20.

Ao contrário dos achados de Caruso6 no estudo atual, os pacientes apresentaram 
grave DMO, com o valor da média do escore total abaixo de dois desvios-padrão do 
grupo C. A discrepância nos achados possivelmente seja decorrente da metodolo-
gia empregada. O escore do AMIOFE do grupo SS foi inferior aos de pacientes com 
desordem temporomandibular21 e um pouco maior ao verificado em portadores de 
distrofia miotônica tipo I22. A pressão de língua foi inferior no grupo SS. A língua atua 
na manipulação do alimento e é a principal força de propulsão do bolo da cavidade 
oral para a orofaringe. A redução de sua pressão está relacionada à disfagia oral23, 
constitui num risco para a permanência de resíduos nos recessos faríngeos após a 
deglutição24 e para a aspiração25.

Talvez a reduzida pressão da língua explique, em parte, os comprometimentos verifi-
cados na eficiência da deglutição nos pacientes com SS9,10, bem como o aumento da 
duração na deglutição de líquido e a necessidade de fragmentar a deglutição, obser-
vados no estudo atual. A pressão/força da língua foi medida apenas em um estudo de 
caso de paciente com SS26. A progressiva mudança da dieta associada à diminuição 
da produção salivar10,20 leva ao desuso e pode explicar, pelo menos em parte, a pres-
são de língua, a atividade reduzida dos músculos mandibulares.

1 Conclusão Os pacientes com SS apresentam prejuízos graves na musculatura e funções orofa-
ciais. Os achados sugerem que a SS leva a alterações cumulativas no sistema esto-
matognático, as quais poderiam ser minimizadas pela intervenção para promover o 
aumento da capacidade funcional dos músculos orofaciais.

Continua na outra página ↓
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I Tabelas Tabela 1 | Auto-avaliação da alimentação dos grupos com Síndrome de Sjögren (SS) 
e Controle (C)

SS (n=19) C (n=20)

Média DP Média DP P-MW

EAT-10 15,0 10,6 0,3 0,7 <0,001

DIMAST 38,0 13,0 17,6 10,6 <0,001

DP: desvio-padrão | P-MW: probabilidade no teste estatístico de Mann-Whitney. Significante P< 0,05

Tabela 2 | Avaliação dos músculos e funções orofaciais

Escore SS (n=19) C (n=20)

AMIOFE Máximo Média DP Média DP P-MW

Aparência/
Postura

18 13,4 1,3 15,9 1,1 <0,001

Mobilidade 57 40,7 2,7 48,1 3,9 <0,001

Funções 29 17,6 4,8 26,8 1,6 <0,001

AMIOFE Total 104 71,7 6,3 90,9 5,5 <0,0001

Pressão(kPa)

Lábios  10,7 2,5 11,6 3,0 0,36

Língua       

Protrusão  24,2 12,8 41,3 14,4 <0,0001

Deglutição  19,4 8,7 26,5 11,5 0,043

EMG TAD 113,4 69,9 239,9 150,2 0,002

MCVa MD 107,2 61,3 207,2 151,6 0,001

TAE 117,0 53,0 245,2 129,5 <0,0001

ME 126,8 79,2 228,9 133,2 0,002

AMIOFE: protocolo de avaliação miofuncional orofacial com escores | Escore Máximo: protocolo 
AMIOFE | kPa: kilopascal | EMG: atividade eletromiográfica | MVCa: máxima contração voluntária 
com algodão entre os dentes. | TA: Temporal anterior | M: Masseter | D: direito | E: esquerdo.

Tabela 3 | Análise da deglutição

SS (n=19) C (n=20)

Volume Média DP Média DP P-MW

Duração (s) 10 mL 2,3 2,0 1,3 0,6 0,044

15 mL 2,5 2,5 1,4 0,6 0,015

100 mL 13,9 10,8 9,4 3,6 0,041

Número de 
Deglutições (n)

10 mL 1,9 2,0 1,2 0,4 0,011

15 mL 2,1 2,0 1,3 0,4 0,002

100 mL 8,5 8,0 7,6 2,0 0,25

Volume por 
deglutição (mL)

10 mL 6,3 5,0 8,9 2,1 0,011

15 mL 8,4 7,5 13,0 3,4 0,002

100 mL 12,7 12,5 13,9 3,2 0,25

Fluxo de 
deglutição 
(mL/s)

10 mL 7,0 5,0 9,8 5,1 0,044

15 mL 10,2 6,0 13,2 6,8 0,015

100 mL 9,6 9,4 11,5 4,3 0,102

Volume por deglutição: volume total/número de deglutições | Fluxo de deglutição: volume/duração.
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V Introdução A Trissomia do cromossomo 21, mais conhecida por síndrome de Down (SD) identifi-
ca-se por ser uma condição genética causada pela presença de um cromossomo ex-
tra. Das características mais comumente encontradas na pessoa com SD é a presença 
da hipotonia muscular generalizada que influencia em alterações estomatognáticas, 
tais como: deglutição adaptada e alterações de fala por imprecisão articulatória, 
além de apresentarem atresia maxilar, resultando em redução da cavidade oral e 
palato ogival, desequilíbrio das forças entre os músculos orais e faciais, ocasionando 
alteração da arcada dentária, desencadeando em possíveis mordidas abertas, além 
da presença de respiração oral e rebaixamento mandibular.

A eletroestimulação é um método não invasivo e fundamentada em conceitos fisio-
lógicos que provocam a excitabilidade nos nervos e fibras musculares, sem implica-
ções sistêmicas que não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejá-
veis, torna –se uma possibilidade de intervenção na atividade muscular e pode ser 
indicada para o fortalecimento da musculatura. As pesquisas trazem evidências de 
que a eletroestimulação pode trazer benefícios na reabilitação de casos neuromoto-
res, porém a literatura ainda necessita de maiores investigações(1-4,5).

n Objetivo Investigar e mensurar os efeitos da eletroestimulação na musculatura orofacial e 
nas funções de mastigação, respiração e deglutição dos indivíduos com síndrome 
de Down. 

 Método A amostra foi constituída por 16 pessoas com Síndrome de Down de ambos os sexos, 
com idade entre 9 e 25 anos, sendo seis do sexo masculino e dez do sexo feminino, 
participantes de um projeto de Extensão Institucional específico na assistência à pes-
soa com Síndrome de Down.

Os procedimentos realizados durante a avaliação fonoaudiológica foram divididos 
nas seguintes etapas: aplicação do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial 
com Escores (AMIOFE) 6, observando aparência e condição postural de lábios, bo-
chechas e língua, cavidade oral (aspecto do palato duro), mobilidade de lábios, lín-
gua e bochechas, avaliação das funções estomatognáticas de respiração, deglutição 
e mastigação, sendo a avaliação da mastigação executada com o biscoito Bono 
(alimento indicado no processo de validação do Protocolo AMIOFE). As medianas 
foram dadas pelos escores do protocolo, sendo os maiores escores um indicativo 
de normalidade e os escores menores de alterações encontradas. O equipamento 
utilizado nos procedimentos de eletroestimulação foi o Neurodyn II da Ibramed e a 
corrente utilizada na presente pesquisa foi a Estimulação Elétrica Funcional (Func-
tional Electrical Estimulation-FES). No total foram realizadas 10 sessões, sendo elas 
uma avaliação inicial e uma reavaliação final, com aplicação do protocolo AMIOFE, 
para comparar o ganho no desempenho das estruturas e das funções estomatognáti-
cas antes e após a FES associada ao treino mastigatório, sendo então 8 sessões de 
eletroestimulação com duração de 15 minutos, nos quais os 5 minutos iniciais para 
aquecimento da musculatura e 10 minutos de aplicação. Destes, 5 minutos foram 
para realização de treinos mastigatórios (com biscoito Bono), sempre com comandos 
para induzir os voluntários a mastigarem de forma bilateral e alternada, e quando 
possível, com selamento labial.

Continua na outra página ↓



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  TEMAS LIVRES

39

A Resultados Os voluntários apresentaram média de idade de 15,44 (±3,85) sendo a maioria do 
sexo feminino 62,5% (n=10), e 37,5% (n=6), do sexo masculino. Não foram analisadas 
diferenças entre sexo. Observou-se que houve mudança significante em relação à 
alteração postural dos lábios (p=0,014). No momento da intervenção, os voluntários 
mantinham os lábios entreabertos. Já no período pós-intervenção, os mesmos apre-
sentaram lábios selados, assumindo uma postura favorável.

As demais variáveis dos aspectos labiais não apresentaram diferença estatistica-
mente significante. Observou-se mudança significativa em relação ao aspecto das 
bochechas (p=0,002), em que no momento pré-intervenção foi observada, em alguns 
casos, flacidez/arqueamento, que melhorou na pós-intervenção, sendo classificada 
como normal. Sobre os dados de mobilidade de língua, é possível observar efeitos 
significantes da eletroestimulação associada ao treino mastigatório, visto que houve 
diferença pré e pós intervenção em relação a lateralização de língua tanto para o 
lado direito (p=0,049) quanto para o esquerdo (p=0,049), em que em alguns sujeitos 
inicialmente não havia habilidade de lateralizar e após a estimulação, ela foi recu-
perada ou instalada, evoluindo ao estado de normalidade. Sobre o comportamento 
muscular na execução das funções estomatognáticas, os resultados apontam para 
melhoria da respiração (p=0,025), em que os casos de respiração oronasal leve po-
dem ter evoluído para respiração nasal.

Em relação à deglutição, observou-se melhoria no comportamento dos lábios duran-
te a deglutição (p=0,033), quando inicialmente alguns voluntários conseguiam fazer o 
selamento labial com tensão muscular e após a aplicação da FES associado ao treino 
mastigatório, conseguiram selar os lábios; a tensão dos músculos faciais durante a 
deglutição também melhorou, tendo em vista que inicialmente era presente e pós-in-
tervenção se tornou ausente.

Na função de mastigação, a mordida e a trituração foram aspectos que apresenta-
ram diferença significante, quando comparadas pré e pós intervenção. A mordida 
(p=0,043) teve a busca para ser executada pelos incisivos e a trituração (p=0,035) 
buscou o padrão de normalidade bilateral alternada, sendo constatado que existi-
ram ganhos consideráveis com a aplicação da eletroestimulação associada ao treino 
mastigatório na musculatura mastigatória dos indivíduos com síndrome de Down. 
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( Discussão Foram comparadas às diferenças de aparência, posição postural e mobilidade de lá-
bios pré e pós-intervenção, observando que após a aplicação da FES associada ao 
treino mastigatório, desencadeou modificação da postura de lábios que antes se 
mantinham entreabertos e passaram a cumprir normalmente a função com selamen-
to labial.

Possivelmente o treino mastigatório durante a eletroestimulação com o comando de 
mastigar com selamento labial, pode ter colaborado com a propriocepção e correção 
da postura de lábio, tendo em vista que a função mastigatória vem sendo utiliza-
da como recurso terapêutico fonoaudiológico importante, quando se quer trabalhar 
com os músculos elevadores da mandíbula, bucinadores, orbiculares da boca e mus-
culatura da língua 7.

Quando comparadas as diferenças de aparência, posição postural e mobilidade 
de bochechas pré e pós a eletroestimulação, na aparência estrutural que antes as 
bochechas estavam flácidas e arqueadas, observou–se modificação significativa, 
evidenciando efeitos satisfatórios para tendências aos padrões de normalidade. O 
treino mastigatório pode ser considerado como um recurso na estabilidade dos ga-
nhos alcançados por meio da intervenção fonoaudiológica, pois não só os músculos 
mastigatórios, mas os auxiliares (orbiculares da boca, músculos da língua e os buci-
nadores) são recrutados proporcionando trabalho muscular constante.A execução do 
treinamento muscular pode apresentar mudanças na dinâmica e força das estruturas 
musculares que compõem o sistema mastigatório8.

Também foram comparadas às diferenças de mobilidade de língua pré e pós-inter-
venção em pacientes com SD, foram constatadas mudanças significantes no padrão 
de mobilidade (lateralização direita e esquerda). Além disso, foram encontradas di-
ferenças significativas no comportamento muscular durante realização das funções 
estomatognáticas de respiração, deglutição e mastigação pré e pós – eletroestimula-
ção associada ao treino mastigatório. Na função de respiração, o estudo evidenciou 
que antes, a função, se caracterizava como oronasal, evoluindo clinicamente, após a 
FES passando os voluntários para uma respiração nasal, inclusive com uma evolução 
considerável na postura mandibular, demonstrando uma respiração nasal, apresen-
tando assim uma predominância de selamento labial.

Também observou-se melhoria no comportamento dos lábios durante a deglutição, 
quando no início alguns pacientes conseguiam executar o selamento labial com ten-
são muscular e após a eletroestimulação com treino mastigatório conseguiram selar 
os lábios sem tensão muscular perioral e sem tensão da musculatura facial. 

Por fim, quando comparados os resultados da mordida e trituração da função de 
mastigação, foram observados avanços significativos entre os aspectos pré e pós-in-
tervenção, passando a mordida a ser executada pelos incisivos e a trituração a ser 
bilateral alternada, ambas com tendências aos padrões de normalidade.

Uma revisão bibliográfica que expõe o uso da eletroestimulação na Clínica Fonoau-
diológica, observou-se que existe um número muito reduzido de publicações em pe-
riódicos sobre o assunto, visto que aplicação da técnica é recente na Fonoaudiologia. 
No estudo, os autores destacaram o efeito do uso da eletroestimulação no tratamen-
to das disfagias e concluíram que a eletroestimulação associada terapia é mais be-
néfica que à terapia tradicional na disfagia, trazendo aumento da ingestão por via 
oral, diminuição do grau de disfagia, redução de aspiração laringotraqueal e retorno 
a via oral9.

Assim com esses autores, a nossa pesquisas identificou que a terapia tradicional asso-
ciada à eletroestimulação traz mais benefícios aos pacientes se comparada à terapia 
tradicional isolada. 
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1 Conclusão A eletroestimulação associada ao treino mastigatório ocasionou resultados estatis-
ticamente significantes para a musculatura orofacial e para as funções de masti-
gação, respiração e deglutição em pessoas com Síndrome de Down. Os resultados 
evidenciam novas possibilidades de intervenção, associando a FES às terapias 
convencionais de Motricidade Orofacial.

I Tabelas Tabela 1 | Comparação de aparência, posição postural e mobilidade de lábios pré e 
pós eletroestimulação em pessoas com Síndrome de Down

Variável Mediana p-valor
Pré Pós

Postura dos lábios 2,00 3,00 0,014*

Protrusão lábios 3,00 3,00 1,00

Retração lábios 3,00 3,00 1,00

Lateralidade lábios Direita 1,00 1,00 0,890

Lateralidade lábios Esquerda 1,00 1,00 0,581

Fonte: João Pessoa, 2016; Teste: Wilcoxon; p<0,05

Tabela 2 | Comparação de aparência, posição postural e mobilidade de bochechas 
pré e pós eletroestimulação em pessoas com Síndrome Down

Variável Mediana p-valor
Pré Pós

Aspecto bochechas 2,00 3,00 0,002*

Inflar bochechas 3,00 3,00 1,00

Suflar bochechas 3,00 3,00 0,396

Retrair bochechas 3,00 3,00 0,63

Lateralizar bochechas 1,00 1,00 0,581

Fonte: João Pessoa, 2016; Teste: Wilcoxon; p<0,05*

Tabela 3 | Comparação das diferenças no comportamento muscular durante realiza-
ção das funções estomatognáticas pré e pós eletroestimulação em pacientes com SD

Variável Mediana p-valor
Pré Pós

Respiração 2,00 3,00 0,025*

Comportamento lábios Deglutição 2,00 3,00 0,033*

Comportamento língua Deglutição 3,00 3,00 0,655

Sinais de mov de cabeça Deglutição 1,00 1,00 0,083

Sinais de tensão dos mm faciais 
Deglutição

0,00 1,00 0,049*

Escape de alimento Deglutição 1,00 1,00 0,257

Eficiência sólido Deglutição 3,00 3,00 0,480

Eficiência Líquido Deglutição 3,00 3,00 0,705

Mastigação mordida 2,00 3,00 0,043*

Mastigação trituração 3,00 4,00 0,035*

Fonte: João Pessoa, 2016; Teste: Wilcoxon; p<0,05*

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Eletroestimulação; Sistema Estomatognático; Síndrome de Down.
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TL007 AVALIAÇÃO FARINGOMÉTRICA EM IDOSOS. VOLUME, ÁREA E 
DISTÂNCIA DAS ESTRUTURAS INTRAORAIS 

Q Autores Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Camila Maria Silva, Leandro Araújo Pernambuco, 
Hilton Justino da Silva.

@ Aprovação 
no Comitê 
de Ética e 
Pesquisa

CAAE 69724017.0.0000.5208

V Introdução A faringometria acústica tem por função verificar a geometria da cavidade orofa-
ríngea, por meio de um sinal acústico emitido através de um aparelho colocado na 
cavidade oral, refletindo nas estruturas anatômicas. A reflexão dos pulsos acústicos 
introduzidos através da boca pode ser usada para inferir a área de secção transversal 
(AST) da cavidade oral e da faringe, até o inicio da laringe6.

Diante disso, quando há diminuição no diâmetro dos espaços anatômicos existentes, 
é possível observar alterações na intensidade da onda reflexa e no tempo gasto por 
essa onda para retornar para o microfone do aparelho1. A faringometria acústica 
pode ser um exame com potencial para localização de possíveis regiões de obstru-
ção das vias aéreas superiores (VAS) em diversos casos, incluindo o envelhecimento 
da cavidade oral, o que acontece potencialmente em idosos.

Alguns autores relatam a importância e a aplicabilidade prática da faringometria 
acústica nos pacientes idosos e roncadores. Inclusive é sugerida a possibilidade de 
utilizá-la na determinação da base genética da Apneia Obstrutiva do Sono, através 
da aferição das medidas de área de secção transversal, uma vez que a área de secção 
transversal mínima da orofaringe é um traço fortemente hereditário1-3.

A utilização da faringometria acústica no diagnóstico e avaliação das estruturas in-
traorais pode trazer diversas vantagens tais como: portabilidade, medidas em tempo 
real da via aérea, método que possui rapidez, possibilita a respiração espontânea 
livre durante o exame, possibilidade de acessar toda a via aérea simultaneamente 
em três dimensões (área, distância e volume). Além disso, também possui como van-
tagem a ausência do uso de radiação, boa acurácia e reprodutibilidade, baixo custo, 
boa aceitação do paciente, além de ser um método não-invasivo7

n Objetivo O trabalho teve como objetivo caracterizar a área, volume e distância das estruturas 
intraorais de indivíduos idosos, ausente de queixas fonoaudiológicas. 
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 Método O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universida-
de Federal de Pernambuco, sob o número 69724017.0.0000.5208. Para realização do 
exame, todos os pacientes realizaram a faringometria acústica em estado de vigí-
lia. Foi utilizado o faringômetro acústico (®Eccovision. E. Benson Hood Laboratories, 
Pembroke, Mass). Foram utilizados como critérios de inclusão na pesquisa indivíduos 
idosos com faixa etária entre 60 anos a 80 anos, independente de gênero, que não 
esteja em terapia fonoaudiológica; ter boa saúde em geral, ausência de relevante 
má oclusão, ausência de distúrbios neurológicos centrais ou periféricos e tumores ou 
traumas na região da cabeça e pescoço, ausência de dificuldades para deglutição de 
líquido e/ou histórico de disfagias.

O equipamento é composto de um tubo de ondas, conectado a um computador, sen-
do a outra extremidade do tudo acoplada à uma boquilha. O tubo de ondas contém 
um alto falante, que é a fonte sonora, e dois microfones, os quais irão captar dois tipos 
de ondas, as emitidas e as refletidas. A boquilha presente na extremidade do tubo é 
produzida em borracha e foi desenvolvida para que funcione como vedação acústica. 
Para a realização do procedimento é necessário que o paciente se mantenha sen-
tado, com alinhamento da postura entre a cabeça e o tronco, para isto uma cadeira 
com encosto foi utilizada para facilitar o posicionamento, os joelhos e quadris em 
90º de flexão e os pés totalmente apoiados no chão, olhar dirigido para o horizonte 
obedecendo ao plano de Frankfurt, com os braços apoiados sobre as pernas.

Os pacientes mordiam a boquilha de borracha e selavam com os lábios para que não 
ocorresse o vazamento acústico. Esta boquilha é conectada ao tubo de ondas que é 
disposto paralelamente ao chão. O paciente foi orientado a manter o fluxo de ar nor-
malmente, fixando o olhar para um anteposto. Os participantes foram orientados a 
não se movimentar durante a realização do exame e a expirarem lentamente usando 
cada uma das três condições de respiração: (1) Oral, inspirando ar através do nariz e 
expirando com a boca; (2) Nasal, inspirando e expirando o ar pelo nariz; e (3) manobra 
de vasalva modificada, inspirando ar pelo nariz e realizando uma expiração forçada 
contra a glote fechada.

O software realizou a obtenção dos dados e a produção do gráfico da relação dis-
tância (eixo das coordenadas) e área (eixo das abscissas). Obtendo quatro aquisições 
de dados em quatro janelas do software, cujas projeções obtidas são chamados de 
faringograma. A análise de dados foram realizados através do Faringograma obtido 
na condição de respiração de vasalva modificada.

A Resultados Participaram da pesquisa sete idosos com idade média de 64,7 anos, todos do sexo fe-
minino, sem queixas fonoaudiólogicas, nem alterações clínicas que pudessem afetar 
a realização do exame, como: comprometimento neurológico, hipertensão, diabetes, 
alterações musculares, articulares e cirurgias na região de cabeça e pescoço. Através 
do Faringograma obtido em respiração de vasalva modificada foram analisado dados 
sobre a distância e área da junção orofaríngea, área média, comprimento e volume 
faríngeo, e a área da laringe, cujos resultados podem ser visualizados na tabela 1. A 
distância média da junção orofaríngea (JOF) até a região dos incisivos centrais foi de 
8,9cm, enquanto a área da junção orofaríngea foi de 1,3cm². A área média da faringe 
foi de 1,2cm², com comprimento médio de 12,9cm e volume de 15,9cm³. A área da 
laringe foi, em média, igual a 2,7cm². Comparando os achados com a literatura4-6 no-
tamos que há uma diminuição no comprimento da faringe, sendo a média esperada 
em mulheres adultas igual a 15,78cm. Com relação a área da junção orofaríngea os 
resultados mostraram um aumento, sendo a média em mulheres jovens de 0,936cm². 
Encontrou-se uma diminuição no volume da faringe, sendo os valores médios e mu-
lheres adultas igual a 25,27cm³. Com relação a área da laringe foi notado um aumen-
to no volume, sendo a média esperada igual a 1,78cm².
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1 Conclusão De acordo com os dados obtidos foi constatado que mulheres idosas apresentam 
diminuições no comprimento e volume das estruturas intraorais e aumento nas 
áreas de secção transversal da junção orofaríngea e da laringe.

Este fato pode estar relacionado com o envelhecimento do sistema estomatog-
nático e consequentemente à flacidez da musculatura intraoral, justificando-se o 
aumento das áreas de secção transversal e a diminuição do comprimento e volume 
das estruturas intraorais.

I Tabelas PACIENTES Junção 
orofaríngea 
distância (D) e 
área (A) em cm²

Área média 
faríngea em 
cm²

Comprimento 
faríngeo em cm

Volume 
faríngeo em 
cm³

Área laríngea 
em cm²

PACIENTE 1 D: 9,31
A: 2,13

1,22 13,4 16,35 1,72

PACIENTE 2 D: 9,73
A: 1,19

0,93 13,4 12,51 1,39

PACIENTE 3 D: 9,73
A: 0,57

1,56 11,1 17,29 2,74

PACIENTE 4 D: 9,31
A: 1,73

1,67 11,6 19,35 3,15

PACIENTE 5 D: 9,31
A: 0,46

1,38 13,7 19,07 2,31

PACIENTE 6 D: 5,88
A: 1,44

0,82 13,7 11,32 5,88

PACIENTE 7 D:9,31
A: 1,43

1,16 13,2 15,3 1,82

MÉDIAS D: 8,9
A: 1,3

1,2 12,9 15,9 2,7

DESVIO 
PADRÃO

D: 1,4
A: 0.6

0,3 1,1 3,1 1,5

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Avaliação, Laringe, Cavidade oral.
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TL008 DISTÚRBIO MIOFUNCIONAL OROFACIAL E DIFICULDADE 
ALIMENTAR NAS GLICOGENOSES HEPÁTICAS

Q Autores Chenia Caldeira Martinez, Tássia Tonon, Tatiéle Nalin, Lilia Farret Refosco, Sheila 
Tamanini de Almeida, Carolina Fischinger Moura de Souza, Ida Vanessa Doederlein 
Schwartz.
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CAAE  150072

V Introdução As Glicogenoses Hepáticas compõem um grupo de doenças genéticas raras, sendo 
erros inatos do metabolismo do glicogênio. O fenótipo depende do subtipo de doen-
ça e do controle metabólico, porém as características principais são: retardo de cres-
cimento, baixa estatura, face arredondada (“boneca”), hepatomegalia, hipoglicemia, 
hiperlactatemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.

O tratamento inclui a controle dietético com restrição de carboidratos simples (fru-
tose, maltose, glicose, lactose, galactose), administração de amido de milho cru mis-
turado à água diversas vezes ao dia, incluindo o período noturno para prevenção de 
hipoglicemias, além de acompanhamento de parâmetros clínicos e laboratoriais. As 
características da doença e o seu tratamento envolvem diversas questões orgânicas 
e comportamentais que frequentemente estão associadas às dificuldades alimenta-
res e aos distúrbios miofuncionais orofaciais.

Neste contexto, entende-se que os pacientes com Glicogenose Hepática estão sus-
cetíveis ao desenvolvimento de problemas alimentares e distúrbios no sistema mio-
funcional orofacial, porém não existem estudos na literatura que investiguem estas 
questões, nesta doença, de forma aprofundada e sob a ótica da Fonoaudiologia. 

n Objetivo Investigar a prevalência de dificuldades alimentares e distúrbio miofuncional orofa-
cial em pacientes brasileiros com Glicogenose Hepática. 
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 Método Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, de 36 indivíduos com diagnóstico con-
firmado de Glicogenose Hepática acompanhados no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Todos os pacientes incluídos estavam em acompanhamento com equipe in-
terdisciplinar (médico geneticista especialista em doenças metabólicas hereditárias, 
nutricionista especializado, enfermeiro e psicólogo), com consultas periódicas a cada 
três meses, com controle de parâmetros clínicos, laboratoriais, manejo dietético e tera-
pia em grupo. Foram excluídos indivíduos com idade inferior a cinco anos.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição de origem (re-
gistro 150072) e todos os participantes assinaram termo de consentimento. Os dados 
amostrais principais foram: Glicogenose tipo Ia=22 indivíduos, tipo Ib=8, tipo III=2, tipo 
IXa=3; tipo IXc=1; sexo masculino=19; mediana de idade=12.0 anos (8.0-18.7). Destaca-
se que para algumas análises, os tipos da doença foram agrupados em: tipo I (Ia e Ib) 
e outros tipos (III e IX) devido semelhanças em características clínicas e tratamento.

As avaliações clínicas foram realizadas no mesmo dia, por pesquisador com formação 
na área de Fonoaudiologia e com experiência na aplicação de todas as escalas. Os ins-
trumentos foram: a) investigação de distúrbio miofuncional orofacial pelo protocolo 
validado de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) (De Felicio 2008; 
De Felicio et al 2012). O teste mensura de forma quantitativa e qualitativa aspectos de 
aparência, postura e mobilidade de estruturas orofaciais (lábios, língua, mandíbula, 
bochechas, face, palato) e funções orofaciais (respiração, mastigação e deglutição), 
considerando um escore <88 pontos como indicativo de distúrbio miofuncional orofa-
cial; b) análise da percepção olfativa pelo teste Sniffin Sticks, considerando um ponto 
de corte <10 pontos como suspeita de diminuição em indivíduos com idade ?11 anos; c) 
análise da percepção gustativa pelo teste Taste Strips, considerando um ponto de cor-
te total <9 pontos como suspeita de diminuição, e <2 pontos para o sabor azedo como 
suspeita de diminuição em indivíduos com idade ?11 anos Este sabor foi avaliado iso-
ladamente por estar presente em alimentos frequentemente restritos na dieta da GSD 
hepática. d) antropometria facial com paquímetro digital Digimess Pro-fono, realizado 
com adaptações da proposta de Cattoni (2003), com o indivíduo sentado com a cabeça 
em repouso e com lábios ocluídos, obtendo-se as seguintes medições: altura do terço 
superior da face (tr–g); altura do terço médio da face (g –sn); altura do terço inferior da 
face (sn–gn); altura do lábio superior (sn–sto); altura do lábio inferior (sto–gn); distân-
cia entre o canto externo do olho e o cheilion (comissura labial) no lado direito e no 
esquerdo da face (ex–ch), fazendo-se a média de três medidas, marcadas previamente 
a lápis, sempre pelo mesmo pesquisador; e) presença de dificuldade alimentar avalia-
da por meio de questionário estruturado direcionado ao paciente ou ao seu familiar, 
conforme Edwards et al (2015) e Kerzner et al (2015), e também pela observação da 
alimentação no momento da avaliação.

Também foram coletadas informações (questões orgânicas) relacionadas à alimen-
tação: peso, altura, índice de massa corporal, uso de via alternativa de alimentação 
(gastrostomia ou sonda nasoentérica/nasogátrica) por período superior a um ano na 
infância ou no momento da avaliação, aleitamento materno exclusivo por período 
igual ou superior a seis meses, dose do amido de milho, alimentação por via oral total 
ou mista, presença de doenças, sinais e/ou sintomas gastrointestinais.

Outros sinais e questões comportamentais relevantes também foram investigados: 
queixa de seletividade alimentar (escolher muito os alimentos), fobia ou aversão a ali-
mentos novos e diferentes, queixa de tempo prolongado de refeições, estresse durante 
refeições (insistência dos pais e/ou cuidadores para ofertar alimentos, resistência e/ou 
recusa constante, principalmente na infância), preferência por alimentos líquidos e/ou 
pastosos, hábitos familiares (não participação nas refeições em família). 

A presença de “dificuldade alimentar” foi determinada com base no autorrelato do 
paciente/familiar, avaliação clínica do pesquisador e presença de um ou mais destes 
comportamentos. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e in-
ferencial, pelos testes Qui-quadrado, Exato de Fisher, Mann-Whitney e de Correlação 
de Spearman para variáveis não-paramétricas. O teste Anova Medidas Repetidas com 
pós-ROC de Bonferroni para variáveis paramétricas, com normalidade testada através 
do teste Kolmogorov-Smirnov, com nível de significância de 5% (p?0.05). 
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A Resultados Nove (25%) pacientes apresentaram diminuição da percepção olfativa, 4 (11%) da 
gustativa, 8 (22.2%) de gustativa para o azedo. Vinte e seis pacientes (72.2%) apresen-
taram dificuldade alimentar e 18 (50%) apresentaram distúrbio miofuncional orofa-
cial. A mediana de escore miofuncional orofacial foi 87.5 (83.0-92.7), apresentando 
correlação com a variável idade (r=0.493, p=0.002), indicando que indivíduos mais 
jovens possuem menores escores no teste AMIOFE.

Também observou-se que o distúrbio miofuncional orofacial esteve estatisticamente 
associado à dificuldade alimentar, à via alternativa de alimentação, à seletividade 
alimentar, à preferência por alimentos líquidos/pastosos, ao estresse nas refeições 
(p<0.05). Quanto às funções orofaciais, treze pacientes (36.1%) apresentaram respi-
ração oral/oronasal, estando associado com seletividade alimentar (p=0.011) e com 
realizar refeições separadamente da família (p=0.041).

Observou-se que menores escores nas funções de deglutição e de mastigação esti-
veram relacionados à dificuldade alimentar, (respectivamente p=0.001, p=0.009) e a 
questões específicas relacionadas ao comportamento alimentar. Ainda referente a 
este tópico, destaca-se o fato de três pacientes avaliados apresentarem não aceita-
ção de qualquer dieta pela via oral por recusa alimentar progressiva até a exclusão 
total do alimento. Para a avaliação através destes casos por meio do protocolo AMIO-
FE, optou-se por pontuar o mínimo de 1 ponto de escore no item mastigação. 

Quanto aos achados relacionados à antropometria facial, buscou-se comparar as me-
didas antropométricos de adultos à variável sexo, observando-se que o sexo masculi-
no apresentou altura do terço inferior com medidas maiores (p=0.041). A comparação 
entre os terços faciais apontou que o terço médio foi significativamente menor quan-
do comparado ao terço superior da face (p<0.001) por meio do teste Anova medidas 
repetidas com pós-ROC de Bonferroni. Este valor corrobora estudos prévios na lite-
ratura que apontam para provável hipoplasia de terço médio da face em pacientes 
com Glicogenose.

1 Conclusão A prevalência de dificuldade alimentar e distúrbio miofuncional orofacial em indi-
víduos brasileiros com Glicogenose Hepática é alta, indicando que esta população 
pode estar suscetível ao desenvolvimento de alterações nesta área.

Destaca-se o caráter inovador deste trabalho, pois este é o primeiro estudo na lite-
ratura que incluiu a visão fonoaudiológica na investigação de aspectos miofuncio-
nais orofaciais e comportamento alimentar, além da relação destes com sentidos 
químicos em uma amostra de pacientes com Glicogenose Hepática.

Sugere-se continuidade de pesquisas com este tema para confirmação da diminui-
ção da percepção olfativa e gustativa, e possíveis causas relacionadas às altera-
ções, além de identificação precoce dos distúrbios e dificuldades alimentares e 
elaboração de intervenções terapêuticas. A prevalência de dificuldade alimentar e 
distúrbio miofuncional orofacial em indivíduos brasileiros com Glicogenose Hepá-
tica é alta, indicando que esta população pode estar suscetível ao desenvolvimento 
de alterações nesta área.

Destaca-se o caráter inovador deste trabalho, pois este é o primeiro estudo na lite-
ratura que incluiu a visão fonoaudiológica na investigação de aspectos miofuncio-
nais orofaciais e comportamento alimentar, além da relação destes com sentidos 
químicos em uma amostra de pacientes com Glicogenose Hepática.

Sugere-se continuidade de pesquisas com este tema para confirmação da diminui-
ção da percepção olfativa e gustativa, e possíveis causas relacionadas às altera-
ções, além de identificação precoce dos distúrbios e dificuldades alimentares e 
elaboração de intervenções terapêuticas.

I Tabelas Nenhuma tabela foi inserida.

 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Doença de Depósito de Glicogênio; Transtornos da Alimentação e da Ingestão de 
Alimentos; Sistema Estomatognático
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V Introdução A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que engloba tanto mús-
culos mastigatórios, Articulação Temporomandibular (ATM) e estruturas associadas, 
como inclui distúrbios funcionais do sistema mastigatório1,2.

Apresenta etiologia multifatorial, e envolve alterações articulares e musculares na 
região orofacial3. As DTM’s musculares são as mais frequentes dentre os pacientes 
que procuram tratamento clínico e são consideradas desordens da musculatura mas-
tigatória3. Tais desordens geram dor, comumente relacionada ao uso excessivo de 
determinados músculos, sendo chamada de mialgia, e pode variar de leve sensibili-
dade a um extremo desconforto1,4.

O tratamento da DTM envolve uma abordagem multidisciplinar, em decorrência de 
sua etiologia multifatorial e pelas diferentes formas como a disfunção se apresenta. 
Dentre as abordagens de intervenção, está presente a Terapioa Miofuncional Oro-
facial (TMO) que tem como objetivo adequar a função dos músculos e da movimen-
tação mandibular durante a fala, mastigação, deglutição e postura habitual, equili-
brando os grupos musculares que auxiliam as funções orais5.

Outra modalidade terapêutica que tem sido bastante investigada no tratamento da 
DTM é a Laserterapia de Baixa Potencia (LTBP), devido a sua natureza conservado-
ra e efeitos analgésico, regenerativo e antiinflamatório no tecido alvo6. O laser de 
baixa intensidade tem evidenciado uma capacidade em auxiliar no tratamento sin-
to¬mático da dor, promovendo um grau de conforto considerável ao paciente logo 
após sua aplicação7.

Pensando nos benefícios da TMO e da laserterapia no tratamento da DTM surgiu o 
interesse em investigar a associação dessas duas modalidades terapêuticas na inter-
venção fonoaudiológica, considerando a importância de evidências científicas que 
respaldem o uso do laser de baixa potência na prática clínica. 

n Objetivo O objetivo dessa pesquisa é investigar os efeitos da laserterapia de baixa potência na 
percepção de dor em indivíduos com DTM Muscular. 
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 Método O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob o CAAE: 
43843715.2.0000.5188. Trata-se de uma pesquisa do tipo ensaio-clínico randomizado e 
cego, desenvolvida na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB.

Participaram da amostra 11 mulheres com diagnóstico de DTM muscular, dividida em 
dois grupos. O Grupo Experimental foi composto por 05 mulheres submetidas à TMO 
associada à laserterapia, e o Grupo Controle Positivo foi composto por 06 mulheres 
submetidas à TMO associada à laserterapia inativa.

Foram considerados como critérios de inclusão indivíduos com diagnóstico de DTM 
muscular e que não faziam terapia fonoaudiológica para a DTM. Foram excluídos da 
pesquisa os casos que contra-indicassem o uso do laser como: tumores; gravidez; teci-
do infeccionado próximo a região da ATM ou pescoço; glaucoma; uso de marcapasso 
ou outros implantes eletrônicos; e tratamento medicamentoso com corticóide e blo-
queadores de canais de cálcio.

Para a avaliação foi utilizado o protocolo Research Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders (RDC/TMD)8 para diagnóstico da DTM (Eixo I), bem como investi-
gação da sensibilidade dolorosa – dor referida e dor à palpação (RDC/TMD adaptado). 
Os grupos do estudo passaram por 13 sessões semanais, com duração de 50 minutos 
A primeira sessão foi destinada à avaliação, a segunda para orientação, 10 sessões de 
intervenção clínica propriamente dita, e a última sessão foi destinada à reavaliação 
para mensurar os ganhos após o tratamento.

Os pacientes foram submetidos à irradiação com laser de baixa potência de Arsenieto 
de Gálio-Alumínio (AsGaAl), nos casos do grupo experimental, utilizando o equipamen-
to Laser Pulse Diamond Line fabricado pela IBRAMED, com comprimento de onda 830 
nm, na região da ATM, músculos masseter e temporal, e outros pontos gatilhos de dor, 
em duas fases: a primeira fase teve como objetivo o alívio das dores musculares atra-
vés do efeito analgésico da LTPB, sendo utilizadas nas primeiras 4 sessões de interven-
ção dose de 6J com fluência de 51 J/cm2; a segunda fase tinha como objetivo favorecer 
a atividade muscular baseando-se no princípio da fotobiomodulação da LTBP, onde 
foram utilizados dose de 4J com fluência de 34 J/cm2. 

A TMO incluiu: orientações sobre a DTM, visando modificação comportamental e 
funcional; estratégias para o alívio da dor com massagens, relaxamento muscular e 
termoterapia; Exercícios Oromiofuncionais para lábios, língua e bochechas; exercícios 
mandibulares; além de treinamento da função orofacial9,10. Tal intervenção era reali-
zada de acordo com o tipo de alteração de cada indivíduo. 

A Resultados A Tabela 01 compara as variáveis dor referida e dor à palpação intra grupo experi-
mental pré e pós terapia. Os resultados demonstraram melhora significante de dor 
referida para o músculo masseter (p =0,048) e melhora significante de dor à pal-
pação para todos os sítios de palpação: masseter (p =0,001), temporal (p =0,046), 
pterigóideo medial (p =0,030), pterigóideo lateral (0,022), suprahióideos (p =0,021); 
esternocleidomastóideo (p =0,020), trapézio (p =0,020) e ATM (p =0,037).

A Tabela 02 compara as variáveis dor referida e dor à palpação intra grupo controle 
positivo pré e pós terapia. Os resultados evidenciaram melhora significante de dor 
referida no músculo temporal (p = 0,0001) e na ATM (0,036). Quanto a dor à palpação 
este grupo apresentou melhora significante apenas no músculo pterigóideo lateral 
(p = 0,003).
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( Discussão Os resultados encontrados em nossa pesquisa não foram tão significantes em rela-
ção à dor referida tanto no grupo experimental como no grupo placebo. É importan-
te salientar que os valores de médias já eram baixos em ambos os grupos antes da 
intervenção terapêutica, tal fato pode ser explicado pela dificuldade do paciente em 
identificar de forma precisa a localização dos pontos dolorosos, o que pode justificar 
a falta de resultados mais significativos nos grupos após a intervenção. 

Achados diferentes foram obtidos quanto à queixa de dor à palpação, provavelmen-
te devido a aptidão e experiência do terapeuta em localizar com precisão os pontos 
de dor dos indivíduos tanto no grupo Experimental como no Grupo Controle Positivo. 
Os resultados em nossa pesquisa evidenciaram grande diferença estatística entre os 
grupos, apresentando resultado significante em todos os músculos do Grupo Experi-
mental, diferenciando do Grupo Controle Positivo, que indicou significância apenas 
no músculo pterigóideo lateral.

Tais resultados confirmam os encontrados na literatura, evidenciando os efeitos po-
sitivos do laser em relação à dor em sujeitos com DTM7, 11-17. Não encontramos na 
literatura pesquisas que tenha investigado a influência da laserterapia associada à 
TMO. Há estudo que investigou o efeito da TMO no tratamento de pacientes com 
DTM após 30 dias de analgesia com o laser, tendo como resultado equilíbrio das 
funções orofaciais, entretanto não foi avaliada a combinação concomitantemente 
dessas duas modalidades de intervenção no tratamento da DTM18.

Também encontramos uma pesquisa que investigou a eficácia da combinação da 
laserterapia com exercícios motores orofaciais para reabilitação de pacientes com 
DTM. No referido estudo não foi encontrado diferenças significativas do grupo trata-
do com laser associado a exercícios oromiofuncionais comparado ao grupo tratado 
com a TMO isolada, apesar de ambos os grupos trazerem resultados positivos para 
a DTM14.

Nesse sentido, o nosso estudo torna-se um dos pioneiros em avaliar a influência da 
laserterapia associada à TMO, evidenciando através de resultados estatisticamente 
significante o benefício da combinação dessas duas modalidades terapêuticas.

1 Conclusão Conclui-se com o estudo que a laserterapia associada à TMO melhorou significati-
vamente os quadros dolorosos em indivíduos com DTM Muscular, podendo assim, 
potencializar os ganhos se associada à Terapia Fonoaudiológica.

Continua na outra página ↓



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  TEMAS LIVRES

53

I Tabelas Tabela 1 | Comparação das variáveis relacionadas às áreas de dor pré e pós terapia 
intra grupo Experimental.

VARIÁVEL PRÉ TERAPIA PÓS TERAPIA p-valor

Grupo Experimental
Dor Referida

Média DP Média DP

Masseter 1,60 1,51 0,00 0,00 0,048*

Temporal 0,60 1,36 0,00 0,00 0,374

Pterigóideo Medial 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Pterigóideo Lateral 0,60 1,34 0,00 0,00 0,374

Suprahióideos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,178

Esternocleidomastóideo 1,20 1,64 0,00 0,00 1

Trapézio 1,20 1,64 0,00 0,00 0,178

Atm 0,60 1,34 0,00 0,00 0,374

Grupo Experimental
Dor à palpação

Masseter 2,80 0,44 0,40 0,54 0,001*

Temporal 2,40 0,89 0,80 1,09 0,046*

Pterigóideo Medial 1,80 1,64 0,00 0,00 0,030*

Pterigóideo Lateral 2,80 0,44 0,80 1,30 0,022*

Suprahióideos 2,00 1,22 0,20 0,44 0,021*

Esternocleidomastóideo 2,20 1,30 0,00 0,00 0,020*

Trapézio 2,40 1,34 0,20 0,44 0,020*

Atm 2,40 0,89 0,60 1,34 0,037*

Legenda: DP – Áreas de Dor – Teste t-Student – amostras relacionadas; *p<0,05 | Fonte: GONDIM, YRR, 2018. 

Tabela 2 | Comparação das variáveis relacionadas às áreas de dor pré e pós terapia 
intra grupo Controle Positivo.

VARIÁVEL PRÉ TERAPIA PÓS TERAPIA p-valor

Grupo Experimental
Dor Referida

Média DP Média DP

Masseter 1,16 1,32 0,33 0,81 0,554

Temporal 0,33 0,81 0,50 1,22 0,0001*

Pterigóideo Medial 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Pterigóideo Lateral 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Suprahióideos 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Esternocleidomastóideo 0,16 0,40 0,00 0,00 1

Trapézio 0,00 0,00 0,50 1,22 0,704

Atm 0,33 0,81 0,16 0,40 0,036*

Grupo Experimental
Dor à palpação

Masseter 2,00 1,26 1,33 1,50 0,085

Temporal 2,00 1,26 1,16 1,47 0,704

Pterigóideo Medial 0,50 1,22 0,33 0,81 0,105

Pterigóideo Lateral 2,00 1,09 1,00 1,26 0,003*

Suprahióideos 0,66 1,21 0,83 1,32 0,210

Esternocleidomastóideo 1,33 1,36 0,50 1,22 0,723

Trapézio 1,16 1,47 0,66 1,21 0,605

Atm 2,83 0,40 0,66 1,21 0,704
Legenda: DP – Áreas de Dor – Teste t-Student – amostras relacionadas; *p<0,05 | Fonte: GONDIM, YRR, 2018.
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 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.
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TL010 LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA E DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR MUSCULAR: RELATO DE CASO 

Q Autores Mayze Azevedo Pereira da Silva, Camila Fonsêca Guedes Pereira Máximo, Dilayne 
Diniz Pereira dos Santos, Hilda Cortez da Cista Fausto, Rayana Martins Soares dos 
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Santos Alves.

@ Aprovação 
no Comitê 
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Pesquisa

CAAE  43843715.2.0000.5188

V Introdução A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma articulação do tipo sinovial entre o 
osso temporal e a mandíbula. Donnarumma et al. (2010) consideram a ATM uma das 
estruturas mais complexas do corpo humano por ser capaz de realizar movimentos 
de abertura, fechamento, protrusão e excursões laterais.

Considerando sua complexidade, essa articulação pode sofrer injurias que relutando 
a Disfunção Temporomandibular (DTM) com etiologia multifatorial. Quinto (2000) 
descreve que a DTM pode ocorrer por traumas na região da face, hábitos deletérios e 
influências comportamentais, contribuindo para o desequilíbrio da ATM e do Sistema 
Estomatognático (SE), desenvolvendo um quadro de DTM que pode ser classificada 
como articular e/ou muscular. Por ter sua etiologia multifatorial, os quadros de DTM 
necessitam de uma equipe interprofissional. Venancio et al (2002) explicam a neces-
sidade de que os profissionais envolvidos no processo terapêutico da DTM possuam 
conhecimento sobre os fatores causais, neurofisiologia, morfologia e, principalmen-
te, em relação aos fatores comportamentais que resultem em efeitos negativos para 
a ATM.

Na perspectiva em que a DTM pode ocasionar um desequilíbrio nas funções do SE, 
faz-se necessário um profissional que esteja preocupado com o reequilíbrio funcio-
nal do SE. Felício (2009) descreve que a intervenção fonoaudiológica envolve a rea-
bilitação do SE através de orientações sobre a sobrecarga que a ATM pode sofrer 
em decorrência dos hábitos deletérios, favorecendo o alívio da dor e recuperação 
da funcionalidade adequada para o SE. O fonoaudiólogo deve estar capacitado para 
intervir através de diversas modalidades terapêuticas, proporcionando o melhor tra-
tamento de acordo com as especificidades de cada paciente.

Nessa perspectiva, surgiu o interesse em investigar a associação da Terapia Miofun-
cional Orofacial (TMO) associada à Laserterapia de Baixa Potência (LTBP). Catão et 
al (2012) explicam que a LTBP é um método não invasivo que pode trazer bons resul-
tados para os quadros de DTM, proporcionando efeitos analgésicos, fotobiomodula-
ção e regeneração, mediante interferência direta na atividade celular.

n Objetivo Este estudo busca descrever e avaliar a eficácia da LTBP associada à TMO no trata-
mento das DTM do tipo muscular.

Continua na outra página ↓
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 Método O presente trabalho descreve dois casos clínicos atendidos pela Clínica Escola de 
Fonoaudiologia, localizada no Centro de Ciências da Saúde – CCS, no Departamento 
de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Aprovado pelo CAE: 
43843715.2.0000.5188.

Os casos clínicos estudados foram: Caso 1: A.N.S, sexo feminino, 40 anos, foi submetida 
a LTBP efetiva associado a TMO.  Caso 2: E.E.S, sexo feminino, 18 anos foi submetido a 
LTBP placebo associado a TMO.  Ambos os casos clínicos relatados possuem diagnósti-
co de DTM do tipo muscular. As pacientes deste estudo foram submetidas a 13 sessões 
de intervenção fonoaudiológica. Sendo 1 sessão para avaliação do paciente; 1 sessão 
destinada para orientação sobre hábitos prejudiciais e alívio da dor por termoterapia; 
10 sessões de LTBP associada a TMO divididas em duas fases.

A primeira fase teve como objetivo o alívio das dores musculares através do efeito 
analgésico da LTPB. Para isso, foram utilizadas nas primeiras 4 sessões irradiação de 6J 
com 51J/cm² de Fluência, músculos masseter e temporal, além de outros pontos de dor 
referida. A segunda fase tinha como objetivo favorecer a atividade muscular basean-
do-se no princípio da fotobiomodulação da LTBP. Nesta fase, foram utilizados 4J com 
fluência de 34 J/cm², em pontos localizados na ATM. Ambas as fases foram associa-
das à TMO, que incluía orientações sobre a DTM, massagens, relaxamento muscular, 
termoterapia, exercícios oromiofuncionais e de movimentos mandibulares. A última 
sessão consistiu na reavaliação das pacientes. Foi utilizado o laser de baixa potência 
de Arsenieto de Gálio-Alumínio (AsGaAl), usando o equipamento Laser Pulse Diamond 
Line, fabricado pela IBRAMED, com comprimento onda Infravermelho (830 nm).

A avaliação fonoaudiológica foi composta por triagens e aplicação dos protocolos 
Avaliação Miofuncional Orofacial (AMIOFE), Oral Health Impact Profle – short form 
(OHIP-14), Escala Visual Analógica (EVA) e Research Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders (RDC/TMD), que classifica as DTMs quanto ao seu tipo e grau de 
severidade. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido às pacien-
tes que aderiram ao tratamento, tendo preservado o sigilo das informações fornecidas 
através dos protocolos

A Resultados A avaliação dos casos clínicos demonstrou que as pacientes do estudo apresentaram 
diagnóstico de dor miofascial com abertura limitada. Contudo, na reavaliação ape-
nas o Caso 1 evoluiu com a LTBP efetiva associada à TMO, deixando de apresentar 
dor miofascial com limitação de abertura. Em relação a classificação da dor crônica, 
o Caso 1 possuía Grau VI- Limitação Severa e passou a apresentar Grau I-Baixa Inten-
sidade.  Já o Caso 2 apresentou Grau III- Limitação moderada na avaliação, evoluindo 
para Grau II- Alta intensidade na reavaliação. (Tabela 01). 

Em relação a EVA, o Caso 1 referiu nota máxima 10 para sua dor na avaliação e nota 
0 na reavaliação. O Caso 2 caracterizou sua dor em 8 na avaliação e 5 após 10 ses-
sões terapêuticas (Tabela 2). Também foram observados os aspectos relacionados 
aos movimentos mandibulares. Tais movimentos foram classificados em milímetros 
(mm) conforme a extensão do movimento e escores conforme o seu desempenho.

O Caso 1 teve a extensão dos movimentos de abertura, lateralidades direita/esquer-
da e protusão com maior ganho quando comparado ao Caso 2. Com relação ao de-
sempenho dos movimentos mandibulares (abertura, fechamento, lateralidades dire-
ita/esquerda e protusão), o Caso 1 apresentou na avaliação habilidades insuficientes 
e/ou tremores e evoluiu para normal em todos os movimentos. Já o Caso 2 evoluiu 
apenas nas lateralidades direita/esquerda e protusão (Tabela 3). Com relação às 
funções do SE, foram observados ganhos nas duas pacientes.

No estudo, o padrão respiratório manteve-se o mesmo em ambos os casos (respi-
ração nasal) (tabela 4). Os resultados deste estudo demonstram que para o trata-
mento das DTMs do tipo muscular, com relação ao diagnóstico e sua graduação da 
dor, 10 sessões de LTBP efetiva associada à TMO são suficientes para aliviar o quadro 
clínico do paciente, enquanto a LTBP placebo não alcançou os mesmos resultados.

Contudo, em relação às funções estomatognáticas, ambas as pacientes evoluíram 
para o padrão de normalidade, demonstrando a efetividade da TMO já utilizada na 
prática clínica fonoaudiológica.
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( Discussão Para a manutenção da funcionalidade adequada do SE é necessária a reabilitação 
das suas estruturas. A intervenção fonoaudiológica proporciona a harmonia funcio-
nal ao SE. Até o presente momento, não existem estudos que analisem a associação 
da LTPB com a TMO realizadas por fonoaudiólogos.

O estudo que mais se aproxima da metodologia de intervenção utilizadas nos casos 
abordados nesta pesquisa foi realizado por Machado et al (2016). Tal estudo fez a 
associação da LTPB efetiva e placebo com Exercícios Motores, e com a TMO isolada-
mente. Assim sendo, todos os grupos apresentaram resultados positivos.

Contudo, neste estudo a LTBP não demonstrou melhores resultados comparados aos 
resultados da TMO. Ao comparar as informações dos relatos de casos apresentados, 
a associação entre LTBP efetiva e TMO em 10 sessões proporcionou resultados me-
lhores em relação ao diagnóstico e gradação da dor, enquanto que o ganho em 10 
sessões da LTBP placebo associado a TMO foi equivalente apenas nas funções de 
mastigação e deglutição.

Demonstrando o quanto a TMO pode isoladamente melhorar estes aspectos, adota-
se a hipótese de que essa modalidade terapêutica necessita de mais sessões para ter 
resultados melhores em relação ao diagnóstico e principalmente para o alivio da dor. 

1 Conclusão Neste estudo, pode-se observar que a TMO associada a LTBP utilizada como um 
recurso terapêutico otimiza a intervenção fonoaudiológica. As 10 sessões foram 
suficientes para aliviar o quadro clínico de DTM do tipo muscular com limitação de 
abertura e diminuir o grau da dor pelos protocolos EVA e RDC-TMD.

Por fim, em relação a reabilitação das funções de mastigação e deglutição, a LTBP 
efetiva e placebo associadas à TMO mostraram-se efetivas. Dor durante palpação, 
qualidade de vida, funções mandibulares entre outros sinais e sintomas de DTM 
devem ser avaliados com seriedade. Estudos com amostras maiores já estão sendo 
desenvolvidos com essa perspectiva.
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I Tabelas Tabela 1 | Comparação do diagnóstico da DTM,segundo o protocolo RDC/TMD, pré 
e pós intervenção.

RDC-TMD diagnóstico

Classificação da dor Crônica Caso 1 Caso 2

Pré Pós Pré Pós

Grau I Baixa intensidade X

Grau II Alta intensidade X

Grau III Limitação moderada X

Grau VI Limitação severa X

Classificação Diagnóstico

Grupo I.b Dor Miofacial com aber-
tura limitada

X X — X

Fonte: Estudo realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia – UFPB 

Tabela 2 | Comparação da percepção de dor,segundo a escala EVA, pré e pós inter-
venção.

Caso 1 Caso 2

Pré Pós Pré Pós

EVA 10 0 8 5

Fonte: Estudo realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia – UFPB

Tabela 3 | Comparação das medidas e desempenho dos movimentos mandibulares, 
segundo protocolo AMIOFE, pré e pós intervenção.

Movimentos mandibulares em 
milímetros

Caso 1 Caso 2

Pré Pós Pré Pós

Abertura 25 48 29 31

Lateralidade Direita 4 10 9 10

Lateralidade Esquerda 4 6 6 7

Protrusão 7 7 4 7

Movimentos mandibulares 
desempenho em escores

Abaixar 2 3 2 2

Elevar 2 3 2 2

Lateralidade Direita 2 3 2 3

Lateralidade Esquerda 2 3 2 3

Protrusão 2 3 2 3

Escore total: 10 15 10 13

Fonte: Estudo realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia – UFPB 

Tabela 3 | Comparação das medidas e desempenho dos movimentos mandibulares, 
segundo protocolo AMIOFE, pré e pós intervenção.

Movimentos mandibulares em 
milímetros

Caso 1 Caso 2

Pré Pós Pré Pós

Respiração 3 3 3 3

Deglutição 11 15 13 15

Mastigação 5 10 7 10

Escore total: 19 28 23 28
Fonte: Estudo realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia – UFPB
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 Imagens Nenhuma imagem foi inserida.

L Descritores Disfunção Temporomandibular; Laserterapia; Fonoaudiologia.
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V Introdução A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um distúrbio caracterizado por 
episódios recorrentes de paradas respiratórias durante o sono que são ocasionados 
pela obstrução parcial ou total do fluxo aéreo1.

Como consequência, a SAOS acarreta sonolência excessiva diurna2, prejuízo nas fun-
ções cognitivas, atenção, memória e aprendizado3,4, que aumenta o risco de aciden-
tes laborais e de transito5, além de ser considerada fator de risco independente para 
o desenvolvimento de alterações cardio-respiratórias1. Os fatores de risco incluem 
o envelhecimento, gênero masculino e obesidade6, sendo que outros fatores tam-
bém podem ser considerados, tais como características anatômicas, circunferência 
cervical aumentada, anormalidades endócrinas como hipotireoidismo, acromegalia, 
histórico familiar, consumo de álcool, tabagismo, uso de calmantes e cansaço exces-
sivo7,8. O diagnóstico é realizado por de exame de polissonografia9 e o tratamento 
é feito de modo multidisciplinar10, uma vez que atualmente encontram-se diversos 
métodos de tratamentos efetivos.

A Fonoaudiologia, no âmbito da Motricidade Orofacial, é considerada uma modalida-
de de tratamento da SAOS, sendo sua efetividade comprovada por meio de estudos 
que mostram a redução do ronco11, dos sintomas da SAOS12, das queixas de parceiros 
de quarto13 e pode contribuir na aderência ao tratamento com o Continuous Positi-
ve Airway Pressure (CPAP)14. A avaliação fonoaudiológica em pacientes com SAOS 
inclui a análise dos aspectos morfológicos, musculares e das funções orofaciais15.

Além das avaliações clínicas, métodos instrumentais podem ser utilizados por fo-
noaudiólogos como forma de complementar os dados obtidos, compreender de ma-
neira objetiva as alterações encontradas e contribuir para o avanço científico por 
meio da análise de medidas quantitativas16,17. Dentro deste contexto, a função res-
piratória pode ser avaliada por meio do instrumento Peak Nasal Inspiratory Flow 
(PNIF), cujo método permite quantificar o pico de fluxo nasal atingido durante uma 
inspiração forçada, exclusivamente nasal18, o que pode fornecer medidas importan-
tes para compreender as alterações respiratórias em pacientes com SAOS. Ao reali-
zar consulta na literatura, nota-se que ao utilizar o PNIF como método de avaliação, 
os valores rebaixados são associados com as alterações de patência nasal destes 
pacientes19, mas não são explorados os aspectos ligados à força muscular necessária 
para realizar a inspiração.

Portanto, o estudo tem como hipótese de que as medidas de fluxo inspiratório nasal 
podem estar rebaixadas em pacientes com SAOS em decorrência da fisiopatologia 
do distúrbio. 

n Objetivo Verificar o desempenho nasal inspiratório em adultos com Síndrome da Apneia Obs-
trutiva do Sono. 
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 Método O trabalho foi desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia do Departamento de Fo-
noaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), Universidade de São 
Paulo (USP), após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE: 
53781916.7.0000.5417).

Foram incluídos adultos com idade entre 19 e 59 anos, com diagnóstico comprovado 
pelo exame de polissonografia, de SAOS de diferentes graus ou com ronco primário 
moderado. Como critério de exclusão foi considerado histórico de: doenças pulmo-
nares como doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória aguda, 
embolia pulmonar, asma, necessidade de suporte ventilatório; pós-operados de ci-
rurgias torácicas; alterações neurológicas; doença oncológica de cabeça e pescoço; 
terapia fonoaudiológica em motricidade orofacial ou disfagia orofaríngea prévia ou 
atual; fumantes atualmente e ter realizado o exame de polissonografia há mais de 
seis meses. Sendo assim, participaram do estudo 15 pacientes com média de idade de 
43 anos, diagnosticados com SAOS, sendo que, de acordo com o grau, seis pacientes 
(40%) possuem SAOS leve, quatro pacientes (27%) SAOS moderada, dois pacientes 
(13%) SAOS severa e três pacientes (20%) índice de apneia e hipopneia abaixo de 5, 
porém apresentam ronco primário moderado. 

Para estabelecer o pico de fluxo nasal inspiratório, os pacientes foram avaliados por 
meio do Peak Nasal Inspiratory Flow – PNIF (In-Check Nasal, Clement Clarke Interna-
tional). Trata-se de um procedimento não invasivo que indica, em litros por minuto, o 
pico de fluxo nasal atingido durante uma inspiração forçada, exclusivamente nasal18.

Para a realização do exame, cada paciente permaneceu sentado confortavelmente 
com uma máscara de silicone posicionada de modo a abranger a região nasal e oral, 
acoplada a um tubo de acrílico e foi orientado a inspirar profundamente apenas pelo 
nariz.

Foi realizado o mesmo procedimento três vezes, respeitando um intervalo de um 
minuto entre as medidas, para cálculo da média. Os dados obtidos foram tabulados e 
comparados com valores de referência encontrados na literatura.

A Resultados A Tabela 1 apresenta o resultado da avaliação do fluxo inspiratório nasal obtido por 
meio do PNIF, sendo os valores (em litro por minuto) para cada paciente, média e 
desvio padrão. De acordo com valores de referência para homens e mulheres adul-
tos20, os resultados encontram-se abaixo do esperado para dez dos quinze partici-
pantes do estudo, em destaque na tabela.

Continua na outra página ↓
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( Discussão O PNIF é um instrumento utilizado com frequência por médicos para diagnosticar 
alterações nasais21, verificar a eficácia de um tratamento22,23 e compreender a in-
fluência hormonal sobre a patência nasal24,25.

Na prática fonoaudiológica, o instrumento tem sido utilizado para verificar a permea-
bilidade da via aérea superior, tendo sido empregado na avaliação de pacientes com 
respiração oral26, rinite alérgica27, e para verificar a reprodutibilidade do PNIF com a 
rinometria acústica28 e do PNIF com o Espelho de Glatzel26. Na amostra apresentada 
observou-se que dez dos quinze pacientes com SAOS apresentaram valores do PNIF 
abaixo do esperado. Ao realizar a avaliação clínica destes pacientes verificou-se que 
todos possuem respiração nasal e, portanto, a permeabilidade da via aérea superior 
não justificam os achados.

Porém, o método empregado na avaliação com PNIF depende não apenas da via 
aérea superior, mas também das vias aéreas inferiores, uma vez que é necessário o 
esforço máximo inspiratório do paciente29. Sendo assim, valores de PNIF abaixo do 
esperado podem indicar comprometimento da função pulmonar. 

O processo fisiopatológico da SAOS é caracterizado principalmente pelo colabamen-
to das vias aéreas superiores durante o sono, o que resulta em esforço respiratório 
e alterações hemodinâmicas, dentre elas, a hipercapnia30. A hipercapnia é descrita 
como o aumento do gás carbônico no sangue e que tem como uma de suas con-
sequências a fraqueza dos músculos respiratórios31. Neste sentido, a hipercapnia 
observada em pacientes com SAOS pode ser uma das justificativas para os valores 
rebaixados encontrados com PNIF, uma vez que esta alteração é uma das causas de 
fraqueza muscular.

Sendo assim, o PNIF mostrou-se um método de avaliação relevante para pacientes 
com SAOS, além de evidenciar a importância da avaliação da função respiratória na 
prática fonoaudiológica e de considerar os aspectos encontrados na elaboração dos 
planejamentos terapêuticos. Ressalta-se também que embora a Fonoaudiologia te-
nha competência para avaliar e intervir na função respiratória é fundamental reco-
nhecer a necessidade de encaminhamentos para outros profissionais da saúde e a 
atuação interdisciplinar. 

1 Conclusão Adultos com SAOS podem apresentar valores pico de fluxo nasal inspiratório meno-
res do que indivíduos normais, descritos na literatura.

I Tabelas Tabela 1 | Apresentação dos resultados obtidos para o pico de fluxo nasal inspirató-
rio em indivíduos com SAOS, por meio do Peak Nasal Inspiratory Flow, em litros por 
minuto

Participante Valor em litro por minuto
1 38
2 340
3 100
4 137
5 50
6 100
7 100
8 67
9 90
10 300
11 74
12 300
13 62
14 46
15 143
Média 129,80
Desvio padrão 100,024

Valores com destaque distintos dos parâmetros de normalidade descritos na literatura.

Continua na outra página ↓
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L Descritores Apneia do sono do tipo obstrutiva; Fonoaudiologia; Avaliação.
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PÔSTERS

P001 CARACTERIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE RETESTE NO 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA COM 
ESCORES PARA BEBÊS

Q Autores Alessandra Pinheiro da Silva, Mônyka Ferreira Borges, Heitor Lincoln Canuto de 
Almeida, Luiza Aline Costa Monteiro, Maria Gabrielly Amaral Gomes.

V Introdução O teste da linguinha é um exame padronizado que tem como objetivo identificar al-
teração no frênulo lingual que limite os movimentos da língua no recém-nascido. De 
acordo com o resultado obtido na avaliação anatomofuncional, pode ser necessário 
realizar “reteste”. Este é composto por investigação da história clínica e avaliação da 
sucção nutritiva e não-nutritiva, possibilitando encaminhamento para o tratamen-
to precoce da alteração, evitando assim o comprometimento das funções exercidas 
pela língua.

n Objetivo Caracterizar os resultados encontrados no RETESTE após aplicação do Protocolo de 
Avaliação do Frênulo da língua com escores para bebês. 

 Método É estudo descritivo de corte transversal, desenvolvido por meio da análise de um 
banco de dados com os resultados do reteste da linguinha na Maternidade Escola Ja-
nuário Cicco. A casuística foi composta por 35 bebês que realizaram a segunda etapa 
do protocolo de triagem no período de janeiro a setembro de 2017. Os dados foram 
analisados de maneira descritiva por meio das frequências absolutas e percentuais.

A Resultados Quanto à história clínica, 09 bebês (25,7%) apresentaram histórico familiar, 13 (37,1%) 
intervalo de 1hora ou menos entre as mamadas, 13 (37,1%) “mordiam” o bico do ma-
milo, 06 (17,1%) mamavam um pouco e dormiam, 05 (14,3%) apresentavam cansaço 
para mamar e 05 (14,3%) soltavam o mamilo. Na avaliação das funções orofaciais, 
28 bebês (80%) apresentaram estalos de língua frequentes durante a mamada, 06 
(17,1%) ritmo de sucção inadequado, 05 (14,3%) movimentação de língua inadequa-
da (avaliação da SNN), 04 (11,4%) mordiam o mamilo e 04 (11,4%) incoordenação en-
tre a sucção, deglutição e respiração. Oito (23%) dos retestados foram encaminhados 
para frenotomia.

1 Conclusão Conclui-se que, quanto à história clínica, a presença de histórico familiar de altera-
ção no frênulo lingual, o intervalo de 1hora ou menos entre as mamadas e “morder” 
o mamilo foram os pontos mais frequentemente relatados. Já sobre a avaliação das 
funções orofaciais, estalos de língua durante as mamadas foi o achado mais comum. 
Dessa forma, consideramos que esses aspectos são relevantes na aplicação do pro-
tocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, devendo ser observados com 
critério pelo fonoaudiólogo, pois podem ser determinantes na conduta pós triagem.

L Descritores Teste da linguinha; Anquiloglossia; Frênulo lingual.

Alguns “Pôsters” inscritos não foram publicados, em virtude de não terem sidos 
apresentados no evento, o que justifica a falha numérica sequencial nos trabalhos.6
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P002 TESTE DA LINGUINHA: ÍNDICE DE RETORNO AO RETESTE EM 
UM PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL 

Q Autores Mônyka Ferreira Borges, Alessandra Pinheiro da Silva, Luiza Aline Costa Monteiro, 
Maria Gabrielly Amaral Gomes.

V Introdução O “teste da linguinha” consiste na aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo 
da Língua em Bebês, devendo ser realizado em hospitais e maternidades da rede 
pública e privada do Brasil, preferencialmente no primeiro mês de vida. O protocolo 
possui a etapa do teste, que consiste na avaliação anatomo-funcional do frênulo; 
e a etapa do reteste, sendo realizada quando na primeira avaliação (teste) houver 
dúvida sobre as limitações do frênulo no movimento da língua. No reteste avalia-se a 
sucção-nutritiva e não-nutritiva do bebê, considerando também a sua história clínica. 
Desta forma, a etapa do reteste, é indispensável para a conclusão do resultado do 
exame e para a identificação precoce da anquiloglossia. 

n Objetivo Analisar o índice de retorno ao reteste da linguinha agendado após a primeira ava-
liação em uma maternidade de alto risco.

 Método É estudo descritivo de corte transversal, desenvolvido por meio da análise de um 
banco de dados com os resultados do reteste da linguinha na Maternidade Escola Ja-
nuário Cicco. A casuística foi composta por 35 bebês que realizaram a segunda etapa 
do protocolo de triagem no período de janeiro a setembro de 2017. Os dados foram 
analisados de maneira descritiva por meio das frequências absolutas e percentuais.

A Resultados Observou-se que dos 1.971 bebês submetidos ao teste da linguinha, 64 (3,24%) foram 
encaminhados ao reteste, porém apenas 35 (54,68%) compareceram ao retorno e 
realizaram a segunda etapa do protocolo de avaliação do frênulo e 29 (45,32%) não 
retornaram, não concluindo o resultado da triagem.

1 Conclusão Diante dos resultados, observa-se que aproximadamente metade dos bebês retornou 
ao reteste, porém foi observado um alto índice de bebês que não retornaram para 
conclusão da conduta de avaliação do frênulo lingual, impossibilitando a identifica-
ção precoce da anquiloglossia. Desta forma, observa-se a necessidade da conscienti-
zação dos pais/responsáveis sobre a importância da realização do teste e reteste da 
linguinha (quando encaminhado) a fim de promover diagnóstico precoce da anqui-
loglossia e conduta adequada pós triagem.

L Descritores Teste da linguinha; Anquiloglossia; Frênulo lingual.
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P003 TESTE DA LINGUINHA: DA IMPLANTAÇÃO AOS DIAS ATUAIS

Q Autores Laura Cristine Giacometti, Lisiane Lieberknecht Siqueira.

V Introdução Desde a divulgação do Protocolo de avaliação do frênulo lingual em bebês de Mar-
tinelli, 2013 iniciou-se a implementação do Teste da Linguinha no Hospital São Vi-
cente de Paulo de Passo Fundo/RS. A partir de janeiro de 2014, no momento da reali-
zação do Triagem Auditiva Neonatal (TAN), incluiu-se a avaliação anatomofuncional 
do frênulo lingual afim de observar alterações no frênulo lingual. Neste ano ainda 
apresentávamos resistência por parte dos médicos pediatras na aceitação da reali-
zação do teste. Nos anos seguintes obtivemos maior aceitação, tanto na aplicação 
do teste, bem como na realização dos procedimentos.

n Objetivo Verificar o percentual e variabilidade de aceitação do Teste da Linguinha no decor-
rer de 4 anos, desde à implantação até os dias atuais.

 Método Foram analisados os dados computados pelo serviço de fonoaudiologia da institui-
ção. Participaram da pesquisa todos os recém-nascidos que realizaram TAN, 11.150 
indivíduos, no período de janeiro de 2014 à dezembro de 2017.

A Resultados No ano de 2014 foram atendidos 2953 recém-nascidos (RNs), sendo que 1786 (60,48%) 
realizaram o teste da linguinha. Em 2015 foram 2813 RNs atendidos e 2505 (89,05%) 
realizaram o teste da linguinha. Já em 2016 foram 2610 RNs atendidos e em 2017 fo-
ram 2774 RNs, sendo que 100% dos bebês realizaram o teste da linguinha. Foram en-
contrados frênulos com alterações leves à alterações graves (anquiloglossia), sendo 
que o percentual geral, considerando qualquer alteração, foi de 19,65%. Os pacien-
tes com alterações leves foram encaminhados para acompanhamento ambulatorial 
para verificação da necessidade de intervenção com frenotomia, após aplicação do 
protocolo Martinelli, 2013. Porém muitos pacientes ao passar pela avaliação pediá-
trica antes do retorno ambulatorial, acabaram não retornando para a reavaliação 
fonoaudiológica, sendo que a defasagem foi de 23,39%.

1 Conclusão Atingimos o objetivo da realização do teste da linguinha em todos os recém-nascidos 
da instituição, porém ainda encontramos dificuldade frente a alguns pediatras no 
momento do retorno ambulatorial e na realização do procedimento para liberação 
da mobilidade do frênulo.

L Descritores Freio lingual; Fonoaudiologia; Anquiloglossia.
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P004 PERFIL DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA AVALIAÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA DO FRÊNULO LINGUAL EM UM 
MUNICÍPIO DO LITORAL NORTE DE SC

Q Autores Deise Baixo Duarte Furtado, Denise Cristina Brito das Mercês, Karine Schindler de 
Melo.

V Introdução O frênulo da língua é uma estrutura anatômica que está relacionada a funções orofa-
ciais e, quando alterado, pode causar prejuízos na mobilidade da língua e ocasionar 
adaptações na sucção, deglutição, mastigação e fala. É fundamental que o fonoau-
diólogo tenha domínio da avaliação e das condutas terapêuticas a serem tomadas 
frente a estes aspectos.

n Objetivo Caracterizar o perfil dos pacientes encaminhados para avaliação fonoaudiológica 
do frênulo lingual

 Método Trata-se de uma pesquisa de análise documental de prontuários de um serviço mu-
nicipal de saúde. Os sujeitos que compuseram a população deste trabalho foram os 
pacientes submetidos a avaliação do frênulo lingual do setor de fonoaudiologia no 
período de janeiro a junho de 2017. Foram selecionados 14 prontuários de indivíduos 
com alterações no frênulo lingual; destes, 10 compuseram a amostra deste estudo. 
Para coleta de dados foi utilizado um protocolo que reúne características do perfil 
dos pacientes, tais como: dados do encaminhamento, aspectos referentes a anamne-
se e avaliação fonoaudiológica.

A Resultados Os prontuários pesquisados indicaram que os sujeitos encaminhados para avaliação 
de frênulo lingual foram, em sua maioria, do sexo masculino, com idade entre 35 dias 
e 17 anos e 4 meses. Quando bebê sua principal queixa foi relacionada à amamenta-
ção, após este período, a queixa encontrada com maior frequência é a de alteração 
na fala. Os indivíduos foram oriundos da Unidade Básica de Saúde e Ambulatório de 
Especialidades, sendo encaminhados por médicos e fonoaudiólogos.

1 Conclusão Nesta pesquisa, identificou-se encaminhamentos tardios associados a pacientes com 
alterações na fala, prejuízos estes que poderiam ter sido evitados com o diagnóstico 
precoce. A avaliação nas maternidades pode ser uma estratégia eficaz para prevenir 
o desmame precoce e alterações nas funções oromiofuncionais, minimizando custos 
e filas de espera nos serviços públicos de saúde.

L Descritores Saúde coletiva; Perfil de saúde; Freio lingual; Transtornos da articulação.
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P005 APLICABILIDADE DO TESTE DA LINGUINHA EM RECÉM-
NASCIDOS PREMATUROS 

Q Autores Maria Cláudia Mendes Caminha Muniz, Caroline Sampaio Sousa, Adriana Ítala de 
Arruda Ribeiro, Giédre Berretin-Felix, Roberta Lopes de Castro Martinelli.

V Introdução O nascimento prematuro, além dos altos custos demandados, prediz uma imaturida-
de geral do bebê, impactando na amamentação. Nesse contexto, o diagnóstico pre-
coce da anquiloglossia em prematuros se torna de fundamental importância, uma 
vez que a literatura relata que essa alteração interfere na livre movimentação da 
língua durante a sucção e pode levar ao desmame precoce. 

n Objetivo Verificar a aplicabilidade da Triagem Neonatal do Protocolo de avaliação do frênulo 
da língua em bebês, conhecida como Teste da Linguinha, em prematuros clinicamen-
te estáveis, considerando os aspectos anatomofuncionais. 

 Método Estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado com 62 recém-nascidos pre-
maturos. Foram incluídos neste estudo RNs prematuros, clinicamente estáveis, in-
ternados na unidade de neonatologia, independente do tempo de internação. Os 
critérios de exclusão foram: RNs prematuros com deformidades faciais, problemas 
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais e/ou neurológicos e sindrômicos; 
RNs prematuros com alterações que impedissem ou dificultassem a alimentação via 
oral, bem como os que não apresentavam condições clínicas para a alimentação.

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, com 10 anos de experiência em 
UTI neonatal, estando a mesma devidamente treinada e calibrada para a aplicação 
do referido protocolo. O instrumento utilizado foi a Triagem Neonatal do Protocolo 
de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês. Os dados obtidos foram tabulados e 
submetidos à análise estatística, sendo aplicado o teste Qui-Quadrado e a razão de 
verossimilhança, adotando-se o nível de significância de 5%. CEP nº 2.012.239.

A Resultados Dos 62 RNs prematuros, 34 (54,84%) eram do gênero feminino e 28 (45,16%) do gê-
nero masculino. Desses 62, 18 (29,03%) foram diagnosticados com anquiloglossia, 
sendo que 10 (29,4%) eram do gênero feminino e 8 (28,57%) do masculino. A análise 
estatística evidenciou haver relação entre postura de lábios em repouso, tendência 
do posicionamento da língua durante o choro, forma da ponta da língua quando 
elevada, fixação do frênulo na língua e no assoalho da boca e anquiloglossia em RNs 
prematuros (p<0,001). 

1 Conclusão Há relação entre características anatomofuncionais de lábios, língua e frênulo lin-
gual com anquiloglossia, demonstrando que a Triagem Neonatal do Protocolo de 
Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês pode ser aplicada em recém-nascidos pre-
maturos clinicamente estáveis.

L Descritores
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P006 INFLUÊNCIA DA FRENOTOMIA LINGUAL ASSOCIADA A 
ORIENTAÇÕES DE MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO: 
RESULTADOS PRELIMINARES

Q Autores Giovana Quintana Pires Felden, Vanessa Felipe de Deus, Renata de Almeida Zieger, 
Daniela Benites Rosito, Erissandra Gomes, Fernando Neves Hugo.

V Introdução O aleitamento materno (AM) é descrito como fator contribuinte para o desenvolvi-
mento saudável do lactente e também favorece a maturação estrutural e funcional 
do sistema estomatognático. Para que a sucção ocorra, é necessária integridade das 
estruturas orais, incluindo o frênulo lingual (FL). Os lactentes com FL alterado podem 
apresentar dificuldades na adequação da pega e padrão de sucção, com a conse-
quente diminuição na oferta do seio materno ao lactente. Para correção da altera-
ção do FL em lactentes, a literatura orienta que seja realizada a frenotomia. 

n Objetivo Verificar a influência da frenotomia lingual associada as orientações de manejo, 
pega e posicionamento do lactente no seio materno, no AM.

 Método Ensaio clínico, com aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, sob o protocolo: 2.469.683. A amostra foi composta por 36 
díades com lactentes de ambos os sexos com até 30 dias de vida, em AM exclusivo 
ou misto e diagnosticados com alteração de FL. A pesquisa foi desenvolvida através 
da análise das consultas pré (D0) e pós (D7) frenotomia. Nesses encontros foram 
aplicados os seguintes protocolos: Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua com 
Escores para Bebês, Protocolo de Observação da Mamada, questionário inicial e 
questionário de revisão. Todos os participantes receberam orientações e auxílio no 
manejo de posicionamento e pega do lactente durante o AM. 

A Resultados 34 (94,4%) nutrizes relataram que o lactente superou suas dificuldades no AM e afir-
maram ter observado melhora na amamentação após frenotomia. Os itens Resposta 
(“Bebê não mantém a pega na aréola”) e Sucção (“Lábio inferior virado para dentro”, 
“Não se vê a língua do bebê” e “Sucções rápidas e com estalidos”) do Protocolo de 
Observação da Mamada obtiveram melhora estatisticamente significante após inter-
venção, com os respectivos valores: p=0,001 e p<0,001.

1 Conclusão A frenotomia lingual em conjunto com as orientações sobre manejo, posicionamento 
e pega do lactente durante o AM, apresentou influência positiva nos padrões de Res-
posta e Sucção ao seio materno.

L Descritores Aleitamento materno; Freio lingual; Lactente.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

72

P007 MODIFICAÇÕES NA MOBILIDADE E FUNÇÕES DA LÍNGUA 
PÓS FRENECTOMIA EM CRIANÇAS ENTRE CINCO E 12 ANOS: 
RESULTADOS PRELIMINARES  

Q Autores Mônica Carminatti, Priscilla Poliseni Miranda, Fernando Borba de Araújo, Erissandra 
Gomes. 

V Introdução Frênulo lingual é uma prega de membrana mucosa que vai da metade da face sublin-
gual até o assoalho da boca, interferindo nos movimentos da língua e em suas fun-
ções. 

n Objetivo Comparar as mudanças ocorridas na mobilidade e funções da língua após a frenec-
tomia.

 Método Participaram do estudo 16 crianças entre cinco e 12 anos com alteração do frênulo 
da língua. A alteração de frênulo foi classificado como curto, curto-anteriorizado e 
anquiloglossia. O diagnóstico da alteração de frênulo foi realizado consensualmente 
por uma fonoaudióloga e um odontopediatra, bem como a indicação cirúrgica. Para 
a avaliação fonoaudiológica foi utilizado o “Protocolo de Avaliação do Frênulo de 
Língua” e para a avaliação odontológica foi realizada inspeção visual do frênulo. O 
procedimento cirúrgico foi realizado sempre com a mesma equipe da Clínica Infan-
to-Juvenil da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, sendo utilizada a técnica padrão da instituição. A avaliação fonoaudiológica foi 
conduzida pela mesma pesquisadora e realizada antes da cirurgia e 15 dias após, por 
meio de observação indireta complementada pela análise posterior de imagens em 
vídeo e fotografias. O nível de significância foi de 5% (p≤0,05). 

A Resultados Das 16 crianças avaliadas no pré-cirurgico, 43,8% apresentaram frênulo curto-an-
teriorizado, 37,5% e 18,8% apresentaram frênulo curto e anquiloglossia, respectiva-
mente. Todas as crianças evoluíram nos aspectos de mobilidade (p<0,001) e eleva-
ção de língua (p=0,001) após a realização da frenectomia. Todavia, foi observado que 
a fala dessas crianças manteve a alteração fonética (p=0,263). 

1 Conclusão As crianças apresentaram melhor desempenho na mobilidade e elevação da língua 
após a frenectomia, sugerindo que pode ser possível recuperar a funcionalidade da 
língua somente com a realização do procedimento. No entanto, as alterações de fala 
persistiram após a realização da cirurgia.

L Descritores Freio lingual; Cirurgia bucal; Fonoaudiologia; Odontologia; Criança.
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P008 RELAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E GRAU DE 
SEVERIDADE DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO FONOLÓGICO

Q Autores Amanda Faleiro, Alessandra Fraga da Ré, Iasmim Kasprczak, Karoline Terezinha 
Quaresma, Renata Pereira Prates, Letícia Pacheco Ribas, Gabrielle Krummenauer, 
Eduarda Pinto Rossoni.

V Introdução O aleitamento materno tem grande importância para o desenvolvimento infantil. 
Conforme orientações da Organização Mundial de Saúde(OMS), o aleitamento ma-
terno deve ser exclusivo até os 6 meses de vida. Durante o desenvolvimento infan-
til, ocorre a aquisição de linguagem. Crianças que não demonstram acompanhar a 
cronologia típica de aquisição dos fonemas, realizando omissões e/ou substituições 
de sons até idades não esperadas, podem ser diagnosticadas com Transtorno Fonoló-
gico(TF). Há percentuais de produção de consoantes corretas que indicam maior ou 
menor inteligibilidade de fala sendo assim considerado: severo – 0 a 50%, moderado-
severo – 51 a 65%, médio-moderado – 66 a 85%, e médio – 86 a 100% (Ribas, 2015). 

n Objetivo Verificar se há relação entre o aleitamento materno e grau de severidade de fala em 
crianças com TF. 

 Método A pesquisa realizou-se a partir da análise de dados secundários do Banco de Dados 
VALDEF (CEP 995.344), que é composto por avaliações de 130 crianças, de ambos os 
sexos, diagnosticadas com TF e idades entre 5 e 10 anos. Foram utilizados dados de 
anamnese e de avaliação fonológica. Sujeitos que não possuíam dados de amamen-
tação em sua anamnese foram excluídos. 

A Resultados Compõem a amostra por 88 sujeitos, destes 92,13% foram amamentados. Quanto 
ao grau de severidade, 24 sujeitos (27,27%) apresentaram grau médio; 45 sujeitos 
(51,14%) grau médio-moderado; 14 sujeitos (15,90%) grau moderado-severo; e 5 su-
jeitos (5,69%) grau severo. Percebeu-se aumento percentual do grau médio para o 
moderado-severo de crianças que não foram amamentadas, passando de 4,17% para 
21,42%. Não houve ocorrência de sujeitos de grau severo que não foram amamen-
tados. 

1 Conclusão Os dados mostram um crescente de severidade em paralelo ao número de crian-
ças não amamentadas, em relação aos graus médio e moderado-severo. A amostra 
deste estudo possui poucos sujeitos de grau severo, o que pode explicar não haver 
ocorrência de sujeitos deste grau que não foram amamentados. Pressupõe-se que o 
aleitamento materno pode influenciar no grau de severidade tendo-se maior proba-
bilidade de piora na inteligibilidade as crianças que não foram amamentadas.

L Descritores Aleitamento Materno; Transtorno fonológico; Desenvolvimento infantil.
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P009 PERFIL DE PUÉRPERAS ORIENTADAS SOBRE AMAMENTAÇÃO 
EM MATERNIDADE DE PORTO ALEGRE

Q Autores Alexia Diovana Fernandes da Rocha, Amanda Faleiro, Gabriele Alves Ferraz de Elly, 
Juliane Meneghetti, Liandra Fritzen, Sheila Tamanini de Almeida, Monalise Costa 
Batista Berbert, Marcia Angelica Peter Maahs

V Introdução A amamentação apresenta diversos benefícios para o bebê quanto aos aspectos 
nutricionais, imunológicos, emocionais, desenvolvimento orofacial e funções do sis-
tema estomatognático, além dos benefícios maternos. A maioria das mães desco-
nhece essas vantagens, principalmente no que diz respeito ao crescimento e desen-
volvimento craniofacial e motor-oral do recém-nascido, que é estimulado durante a 
sucção no seio. O fonoaudiólogo atua diretamente nessa área, portanto tem papel 
importante na promoção e orientação da amamentação. 

n Objetivo Analisar a experiência e o conhecimento das puérperas a respeito da amamentação, 
por intermédio da aplicação de um questionário.

 Método As orientações foram realizadas na Maternidade Mário Totta, no Hospital Santa Cla-
ra, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, por meio das atividades do projeto 
de extensão Falando em Amamentação. A ação na maternidade é individual, tendo 
como foco a relação mãe-bebê já existente. Neste momento, são solucionadas as dú-
vidas das mães sobre amamentação e aplica-se o questionário, a beira do leito, que é 
preenchido pelas participantes do projeto. O questionário é composto por dados do 
prontuário eletrônico e quatro questões acerca da amamentação.

A Resultados A respeito do perfil das 182 puérperas atendidas, 63,3% fizeram parto normal; 87,7% 
não sofreram intercorrências durante a gestação e/ou parto; 41,8% têm outros fi-
lhos; 84,3% conseguiram amamentar esses filhos, com média de duração de 11,1 me-
ses. Em relação a situação das mães durante a visita, 95,6% estavam amamentando; 
33,1% apresentavam dificuldades para amamentar, sendo a principal causa: dor nas 
mamas, por conta da pega incorreta, e 64,6% não receberam orientações sobre ama-
mentação durante o pré-natal.

1 Conclusão Os dados mostram que um número significativo de puérperas possui experiência prá-
tica na amamentação. No momento de abordagem, a maioria estava amamentando 
e era orientada quando apresentava dificuldades. Por conta do grande número de 
mães que não recebeu orientações durante o pré-natal, é visível a carência de co-
nhecimento das mesmas a respeito do tema e a necessidade de capacitar os profis-
sionais de saúde quanto a orientação e auxílio na amamentação.

L Descritores Fonoaudiologia; Amamentação; Puerpério; Orientação.
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P010 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO E 
FONOAUDIOLOGIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Q Autores Franciani Bairros Nobre de Oliveira, Léia Gonçalves Gurgel, Cristina Ide Fujinaga, 
Sheila Tamanini de Almeida.

V Introdução Para uma adequada intervenção, é necessário que se compreenda como se carac-
teriza o aleitamento e a qualidade do mesmo, especialmente com a avaliação ade-
quada e uso de instrumentos validados e padronizados, construídos especificamente 
para tal fim.

n Objetivo Investigar os protocolos utilizados pela Fonoaudiologia para avaliação da amamen-
tação do recém-nascido (RN), descrevendo os aspectos considerados nesta avalia-
ção. 

 Método Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que objetiva sintetizar as evidên-
cias disponíveis para a avaliação da amamentação. Considerou-se o período de 2002 
a 2015. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos publicados em revistas inde-
xadas que abordassem a avaliação da amamentação do RN realizadas por Fonoau-
diólogos , publicados nos idiomas inglês e português. Como critérios de exclusão 
foram considerados aqueles trabalhos que não apresentassem resumos na íntegra e 
cuja avaliação não fosse realizada por fonoaudiólogo.

A Resultados Foram encontrados 140 estudos, dos quais 129 foram descartados conforme crité-
rios de exclusão. Assim, das 11 publicações restantes, cinco realizaram avaliação da 
mamada e foram selecionadas para compor este estudo. Assim, foram identificados 
quatro instrumentos de avaliação da amamentação. Os artigos selecionados tiveram 
como objetivos avaliar o conhecimento das mães sobre a amamentação e sua rela-
ção com a linguagem, a primeira mamada do recém nascido pré termo, descrever 
as condições iniciais da amamentação, relacionar a amamentação com a oferta do 
copo/mamadeira e avaliar as características orofaciais relacionadas a amamenta-
ção. Todos os trabalhos foram realizados com bebês prematuros e avaliaram aspec-
tos de estado de consciência, comportamento e posicionamento do bebê, compor-
tamento da mãe ao amamentar, características da mama, características da pega e 
ordenha do seio materno e condições após a amamentação.

1 Conclusão São escassos os estudos na área da Fonoaudiologia que utilizam protocolos padro-
nizados para avaliação da amamentação do RN. O enfoque maior é direcionado aos 
bebês pré-termo e de baixo peso, deixando uma lacuna na avaliação da mamada em 
bebês nascidos a termo. Sugere-se que novos estudos sejam realizados especialmen-
te com foco na validação de instrumentos na área.

L Descritores Aleitamento Materno; Fonoaudiologia; Protocolos; Comportamento de sucção.
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P011 AVALIAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS 
PREMATUROS: A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO ÀS MÃES 

Q Autores Tais Rosa de Oliveira, Ruth Siqueira Grawer, Sheila Tamanini de Almeida.

V Introdução A prematuridade é uma condição de grande risco, pois a imaturidade anatomofisio-
lógica dispõe a uma sucessão de dificuldades para adaptação e evolução pós-natal. 
Os recém-nascidos pré-termo apresentam instabilidade clínica e imaturidade e\ou 
incoordenação nas funções de sucção, deglutição e respiração, as quais são muito 
importante para o aleitamento materno. .

n Objetivo Comparar a avaliação da mamada pré e pós orientação fonoaudiológica no atendi-
mento ao recém-nascido pré-termo.

 Método Fizeram parte do estudo 12 recém-nascidos pré-termo sem comorbidades associa-
das. Realizou-se cinco dias de orientações com fonoaudiólogo sobre posicionamen-
to, pega correta, formas de manutenção do leite e manejo do recém-nascido. No 
primeiro e quinto dia de orientações, foi realizada avaliação da mamada. 

A Resultados Foi possível identificar nos itens reflexo de procura do recém-nascido (p= ,046), sinais 
de vínculo mãe e recém-nascido (p= ,017) e as condições de pega ao seio (p= ,017) 
foram significativos ao comparar a primeira avaliação para a segunda, demonstran-
do uma melhora desses aspectos após os cinco dias de orientação. Quando compa-
rado os totais gerais das duas avaliações, foram observados resultados significativos 
(p=,008). 

1 Conclusão O presente estudo apesar de ter uma amostra pequena, pode demonstrar evolução 
nos aspectos de reflexo de procura, sinais de vínculo, condições de pega ao seio e 
escore geral da avaliação, reforçando a importância da orientação para a evolução 
da amamentação, a qual favorece a confiança das mães.

L Descritores Aleitamento Materno; Recém-Nascido Prematuro; Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal.
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P012 EFICÁCIA DO ALEITAMENTO MATERNO, AUTOPERCEPÇÃO 
MATERNA E PRESENÇA DE ANQUILOGLOSSIA EM BEBÊS 
NASCIDOS EM LIMA, PERU – 2018 

Q Autores Rafaela Soares Rech, Juliana Balbinot Hilgert, Angélica Chávez González, Pili Berrios, 
Alexandre Baumgarten, Daniel Demétrio Faustino-Silva, Fernando Neves Hugo

V Introdução A prática de aleitamento materno é importante tema de investigação entre os profis-
sionais e pesquisadores, principalmente nos casos de anquiloglossia.

n Objetivo Comparar a avaliação da eficácia do aleitamento materno e a avaliação da auto-
percepção materna da eficiência do aleitamento em recém-nascidos e correlacionar 
seus respectivos domínios com a avaliação clínica do frênulo lingual. 

 Método Estudo transversal realizado no Instituto Nacional Materno Perinatal-Maternidade 
de Lima, Peru. A amostra de conveniência foi composta por 304 recém-nascidos e 
suas respectivas mães. Para identificação das características pessoais usou-se um 
questionário dirigido. Para a avaliação do frênulo lingual dos bebês utilizou-se uma 
lista de critérios clínicos enumerados, criteriosamente selecionados pelos pesqui-
sadores. Para avaliar a amamentação, utilizou-se a escala de Avaliação clínica da 
eficácia da amamentação (LATCH), além da escala de Auto eficiência da amamen-
tação (BSES), que apresenta domínios intrapessoal e técnico. O nível de significância 
estatística foi de 0,01. Foram comparados e correlacionados o escore geral e os es-
cores dos respectivos subdomínios dos questionários LATCH, BSES e de Diagnóstico 
do Frênulo Lingual utilizando-se os coeficientes de Spearman. 

A Resultados Ao total foram investigados 304 recém-nascidos e suas respectivas mães. O esco-
re LATCH apresentou uma média de 9,3(DP±1,35). Por sua vez o BSES apresentou 
uma média de 132,2(DP±18,6) pontos. Foram considerados casos de frênulo altera-
do 13(4,27%) recém-nascidos. As correlações entre os respectivos questionários de-
monstram que todos os domínios do BSES apresentaram correlação baixa ou muito 
baixa com os subdomínios do escore LATCH (0,09≤r≤0,257). O subdomínio técnico 
do BSES foi o único que apresentou diferenças estatisticamente significativas para 
os itens do LATCH, apesar do subdomínio pessoal do BSES não apresentar diferença 
apenas para o item Conforto na amamentação do LATCH. O escore clínico do diag-
nóstico do frênulo lingual apresentou baixa correlação com o escore LATCH e seus 
subdomínios (0,007≤ r ≤ 0,071), bem como para o escore BSES (0,028≤r≤ 0,087), não 
apresentado diferenças significativas.

1 Conclusão A correlação apresentada neste estudo entre a eficácia do aleitamento materno e a 
avaliação da autopercepção materna da eficácia do aleitamento em recém-nascidos 
com a avaliação clínica do frênulo lingual realizada nas primeiras horas de vida é 
muito fraca e não significativa. 

L Descritores Aleitamento Materno; Anquiloglossia; Recém-Nascido.
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P013 AMAMENTAÇÃO: EFICÁCIA DE ORIENTAÇÕES 
FONOAUDIOLÓGICAS 

Q Autores Pricila Sleifer, Maria Clara Clack da Silva Mayerle, Erissandra Gomes.

V Introdução A amamentação é um ato de extrema importância, que propicia estimulação para 
um desenvolvimento adequado das funções orofaciais do recém-nascido. Além dis-
so, o leite materno contém nutrientes essenciais ao crescimento e desenvolvimento 
do lactente. Contudo, apesar de tantos benefícios, o desconhecimento das gestantes 
sobre o tema é um dos fatores que podem levar a dificuldades na amamentação ou 
ao desmame precoce. 

n Objetivo Verificar a eficácia das orientações fonoaudiológicas a respeito do aleitamento ma-
terno e do papel do fonoaudiólogo na amamentação em um grupo de gestantes.

 Método Estudo retroprospectivo, observacional. A amostra foi constituída por gestantes que 
realizaram consulta de pré-natal em ambulatório de alto risco de um hospital pú-
blico. Enquanto aguardavam na sala de espera pela consulta obstétrica, as parti-
cipantes responderam à primeira parte de um questionário composto por pergun-
tas relacionadas aos conhecimentos das gestantes acerca de aleitamento materno, 
amamentação e teste da orelhinha e, depois, receberam orientações sobre estes 
assuntos. Posteriormente, responderam à segunda parte do questionário. O nível de 
significância estatística considerado foi de 5% (p≤ 0,05) e o projeto do estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. 

A Resultados Participaram do estudo 108 gestantes, com idade média de 25,3±6,9 anos. 11% des-
sas mães eram primigestas, e das gestantes que já tiveram filhos, 48,2% tinham ex-
periência prévia com amamentação e 18,5% receberam orientações relacionadas 
à amamentação na gestação anterior durante o período pré natal. Atualmente, 
100% pretendem amamentar no seio materno, 20% por tempo indeterminado. An-
tes, 58,9% acreditavam que ainda falta informação sobre o AM, mas após, somente 
10,5% relataram ainda faltar informações. Anteriormente, o profissional mais citado 
para buscar informações foi o médico, por 85,3% das participantes; as mães não fize-
ram referência ao fonoaudiólogo. Após, 82,9% indicaram o fonoaudiólogo (p=0,002). 
65,2% das mães não acreditaram ser necessário complementar o AM antes dos seis 
meses na primeira etapa do questionário; este percentual aumentou após a orienta-
ção (91,3%). 

1 Conclusão As orientações fonoaudiológicas mostraram-se benéficas em todos os aspectos abor-
dados, verificando-se eficácia das orientações e do entendimento das gestantes.

L Descritores Fonoaudiologia; Aleitamento Materno; Gestantes.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

79

P014 ASSOCIAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS 
CUIDADORES E A RETIRADA DOS HÁBITOS ORAIS 

Q Autores Nadini Cristina Marins Martinez, Nicole da Costa Filikoski, Gabriela Pereira da Silva, 
Lisiane De Rosa Barbosa.

V Introdução Os hábitos orais podem ser influenciados por fatores sociais, como emprego, escola-
ridade dos pais e padrão de aleitamento evidenciando-se a importância da família 
nesse processo, uma vez que a mesma irá influenciar na instalação, desenvolvimento 
e na remoção ou não dos hábitos da criança. 

n Objetivo Caracterizar a associação entre o nível de escolaridade dos cuidadores e a retirada 
dos hábitos orais.

 Método Estudo transversal e prospectivo, realizado no período de março/2015 à novem-
bro/2017. A amostra foi aleatória, composta por cuidadores de crianças de 0-6 anos 
de idade, que estavam em sala de espera de hospital pediátrico. A coleta de dados 
utilizou questionário elaborado pelas pesquisadoras baseado na literatura. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade Santa Casa de Mise-
ricórdia de Porto Alegre, sob o n° de parecer 1.020.168. Foram excluídos sujeitos em 
que os cuidadores não responderam completamente o questionário. Todos os res-
ponsáveis dos participantes foram convidados a participar do estudo, e receberam 
a garantia de confidencialidade e anonimato ao assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A associação entre as variáveis foi verificada por meio do teste 
qui-quadrado de Pearson. O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05).

A Resultados Nas 283 entrevistas realizadas, 138 (48,6%) das crianças eram do sexo feminino e 
146 (51,4%) do sexo masculino. A localização de moradia mais citada foi a região 
metropolitana de uma capital, com 184 (64,8%). Nesta amostra 225 (79,2%) crianças 
receberam aleitamento materno, sendo que 54 (24%) foram amamentadas ao peito 
no período de até 12 meses de vida. Em 216 (76,1%) dos casos, a mãe respondeu ao 
questionário e os pais com maior escolaridade, a partir do ensino médio completo, 
pretendem retirar precocemente os hábitos deletérios de seus filhos com significân-
cia de p=0,004. Afirmam também, ter maior conhecimento sobre o tempo ideal de 
retirada dos hábitos orais e forneceram de forma exclusiva a amamentação p=0,006. 

1 Conclusão Através desse estudo, foi possível verificar que há uma associação entre o nível de 
escolaridade dos cuidadores das crianças e a retirada dos hábitos orais deletérios de 
seus filhos. 

L Descritores Habits; Speech Therapy; Child; Parents; Schooling.
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P015 RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO SOBRE OS HÁBITOS ORAIS 
E O TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO 

Q Autores Lisiane De Rosa Barbosa, Nicole da Costa Filikoski, Nadini Cristina Marins Martinez, 
Gabriela Pereira da Silva.

V Introdução Sabe-se que a oferta de aleitamento materno é importante no desenvolvimento da 
criança, pois contribui para o crescimento adequado das estruturas orofaciais. Co-
nhecer os efeitos de hábitos orais deletérios contribui para que não ocorra a instala-
ção assim como o manejo para a retirada dos mesmos, pois seriam prejudiciais para 
o sistema estomatognático da criança. Os pais têm papel ativo no tempo de oferta e 
permanência do aleitamento e dos cuidados/manejo com hábitos orais.

n Objetivo Identificar a influência do conhecimento dos efeitos dos hábitos orais e a relação 
com aleitamento materno.

 Método Estudo transversal, descritivo, prospectivo, realizado entre março de 2015 a novem-
bro de 2017, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, sob o n° de parecer 1.020.168. O estudo foi à ocor-
rência de hábitos orais em crianças atendidas em ambulatório SUS de um Hospital 
do sul do Brasil. A amostra foi aleatória, composta por responsáveis de crianças de 
0 a 6 anos de idade que aguardavam atendimento. Todos os responsáveis aceitaram 
participar, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta utilizou 
questionário elaborado pelas pesquisadoras baseado na literatura. O nível de signifi-
cância adotado foi 5% (p≤0,05), utilizando o teste qui-quadrado de Pearson.

A Resultados Entre as 283 crianças estudadas, 225(79,2%) receberam aleitamento materno, sendo 
a maioria amamentada no período de até 12 meses de vida – 54(24%). No período 
de coleta houve relato de 79(42,7%) mães ainda estarem amamentando seus filhos. 
Dentre as 225 crianças amamentadas, 151(66,8%) tiveram aleitamento materno ex-
clusivo e a maioria dessas, 92(60,5%), permaneceu com aleitamento materno exclu-
sivo até 6 meses. Dos responsáveis entrevistados, 183(64,4%) tinham conhecimento 
dos malefícios dos hábitos deletérios. Nas famílias onde há maior conhecimento so-
bre os malefícios dos hábitos orais, verifica-se uma maior oferta de aleitamento, com 
um p=0,004.

1 Conclusão Com esse estudo, observa-se uma associação entre tempo de aleitamento materno 
e conhecimentos sobre os malefícios dos hábitos orais deletérios. Portanto, famílias 
com maior conhecimento dos malefícios ofertam mais tempo de aleitamento mater-
no aos bebês. 

L Descritores Speech Therapy; Breastfeeding; Habits; Parents; Child; Schooling; Knowledge.
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P016 ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DO PACIENTE 
COM FISSURA LABIOPALATINA: UM RELATO DE CASO 

Q Autores Adriana de Oliveira Camargo Gomes, Anderson Weyder Silva de Jesus, Erika Tamyres 
Pereira, Jullyane Florêncio Pacheco da Silva, Larissa Pereira Lopes, Laryssa Kyonara 
Lopes de Andrade, Mariana Viegas de Souza Reis Pereira, Patrícia Gomes Barboza.

V Introdução As fissuras labiopalatinas podem ser compreendidas como malformações congê-
nitas que ocorrem ainda durante a gestação, podendo ser causadas por diversos 
fatores, tais como: fatores genéticos, fatores externos e/ou ambientais. Indivíduos 
que nascem com a referida malformação necessita de atenção e cuidado desde seu 
nascimento por parte de profissionais componentes de uma equipe multidisciplinar, 
incluindo o Fonoaudiólogo, que tem a missão de orientar os pais dessas crianças com 
relação aos aspectos relacionados às funções do Sistema Estomatognático, ou seja: 
sucção, deglutição, amamentação e fala, a priori. A intervenção terapêutica fonoau-
diológica nestes casos mostra-se essencial para o desenvolvimento das habilidades 
motora-orais da criança. 

n Objetivo Descrever o processo terapêutico em caso de Fissura Labiopalatina (FLP). 

 Método Paciente E. K., 10 anos, sexo masculino, atendido na Clínica-Escola de Fonoaudiolo-
gia da Universidade Federal de Pernambuco no período de 2011-2018, apresentando 
correções cirúrgicas primárias e secundárias de fissura labiopalatina transforame 
unilateral esquerda. A dinâmica terapêutica baseou-se no direcionamento do fluxo 
aéreo, com feedback visual por meio do espelho milimetrado de Glatzel, no trabalho 
de fortalecimento e mobilidade das estruturas do esfíncter velofaríngeo, na estimu-
lação da fala para a adequar os pontos articulatórios e eliminar os distúrbios articu-
latórios compensatórios (DACs) e a hipernasalidade.

A Resultados Paciente apresenta atualmente palato reconstruído com pouca fibrose, fala sem es-
cape de ar nasal, fala sem hipernasalidade, indicando um bom direcionamento do 
fluxo aéreo. No entanto, ainda há presença de DACs em poucos fonemas, tais como: 
/k/, /l/, /s/. 

1 Conclusão A terapia fonoaudiológica, em consonância ao trabalho em equipe e principalmente 
com a participação efetiva da família, traz contribuições em todos os níveis para 
os indivíduos com a patologia em tela. O trabalho interdisciplinar, nos moldes da 
pesquisa baseada em evidências, no âmbito institucional, traz benécias em todas as 
instâncias, principalmente para esses indivíduos e suas famílias acerca da qualidade 
de vida. E, somados a esse fato, temos a abordagem precoce que contribui significa-
tivamente para a qualidade de vida do paciente, tendo em vista os ganhos obtidos 
até então.

L Descritores
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P017 CARACTERIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO EM UM GRUPO DE 
SUJEITOS COM FISSURA LABIOPALATINA REPARADA  

Q Autores Kamila Gomes Machado, Laura Gonçalves Rodrigues, Stephany da Silva da Costa, 
Carolina Lisbôa Mezzomo, Angela Ruviaro Busanello-Stella.

V Introdução As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas identificadas pela presença 
de fenda na região óssea ou mucosa da abóbada palatina. Provocam inúmeras alte-
rações ao sistema estomatognático, entre elas às funções de respiração, mastigação, 
deglutição e de fala.

n Objetivo Analisar a respiração e as estruturas relacionadas em pacientes com fissura labiopa-
latina reparada. 

 Método Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, transversal e retrospectivo, com con-
sulta a um banco de dados formado a partir de coletas em uma clínica escola odon-
tológica. Foram analisadas as variáveis: modo e tipo respiratório, bem como tônus 
de lábio superior e inferior. Fizeram parte da amostra nove meninos (56,25%) e sete 
meninas (43,75%), sendo nove sujeitos com fissura transforame unilateral (56,25%), 
quatro com fissura transforame bilateral (25,0%), um sujeito com fissura pós forame 
(6,25%), um com pré forame (6,25%) e um com fissura transforame mediana (6,25%). 
A média de idade da amostra foi de 13 anos. 

A Resultados Dos 16 sujeitos analisados nove tinham modo respiratório oronasal (RON) (56,25%) e 
sete modo respiratório nasal (RN) (43,75%). Quanto ao tipo respiratório, ficaram igual-
mente distribuídos em tipo médio superior (50%) e médio inferior (50%). No aspecto 
tônus, 10 apresentaram tônus normal do lábios superior (62,50%), cinco apresenta-
ram tônus diminuído (31,25%) e um tônus aumentado (6,25%). Para o lábio inferior 
nove sujeitos apresentaram tônus normal (56,25%) e sete tônus diminuído (43,75%). 
Dos nove sujeitos fissurados que apresentaram RON, apenas quatro (44,44%) apre-
sentaram tônus do lábio superior diminuído e cinco do inferior (55,55%). Dos sete 
com RN a maioria teve tônus dos lábios normal, seis (85,7%) para o lábio superior e 
cinco (71,42%) para o inferior.

1 Conclusão Os dados encontrados no estudo indicam um predomínio de respiradores oronasais 
nos sujeitos fissurados e também de tônus de lábios diminuído neste modo respi-
ratório. Assim, entende-se como imprescindível uma visão ampliada para os casos 
de fissura labiopalatina, em que se observem as alterações provocadas diretamente 
pela fissura, mas também das alterações que podem coexistir e maximizar o efeito 
nocivo no sistema estomatognático desses indivíduos.

L Descritores Fissura Palatina; Fenda Labial; Respiração; Sistema Estomatognático.
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P018 ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA 
SUPRA-HIÓIDEA DURANTE A DEGLUTIÇÃO DE INDIVÍDUOS 
FISSURADOS COM INSUFICIÊNCIA VELOFARÍNGEA: ESTUDO 
PRELIMINAR 

Q Autores Ana Carolina Rocha Gomes Ferreira, Amanda Marina Leite da Silva, Jaynara Ellen 
Menezes Rodrigues, Maria Caroline de Almeida Cavalcante.

V Introdução A Fissura labiopalatina é uma má formação que ocorre na vida intra-uterina com 
etiologia multifatorial. Em consequência da fissura labiopalatina podemos observar 
alterações significativas na forma e estrutura facial, que acarretar danos nas fun-
ções estomatognáticas como na fala e na deglutição. As alterações fisiológicas da 
deglutição podem ocasionar uma compensação por redução do vedamento labial 
ou por protrusão exacerbada da língua, consequentemente requer um esforço maior 
do músculo supra-hióideo, o qual considera-se estratégico na deglutição. Uma for-
ma objetiva da avaliação da deglutição é através da eletromiografia de superfície 
(EMGs). EMGs auxilia na avaliação clínica da deglutição, fornece feedback mais rá-
pido ao paciente, por ser um exame simples, rápido, confiável e com baixo nível de 
desconforto. 

n Objetivo Descrever a atividade eletromiográfica dos músculos supra-hioideos em indivíduos 
fissurados com insuficiência velofaríngea e ausência de vedamento labial. 

 Método Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, sob número 1118601. Estudo descritivo, 
transversal, quantitativo. Utilizado protocolo miofuncional orofacial e registros ele-
tromiográficos de superfície dos músculos supra-hióideos em 10 indivíduos subdi-
vididos em grupo de fissurados e grupo controle, com faixa etária de 5 a 15 anos. 
Para captação do sinal eletromiográfico foi utilizado 5ml de água, em temperatura 
ambiente em único gole. As avaliações eletromiográficas foram realizadas através 
do eletromiográfo Miotecface. Os resultados foram analisados pelo programa K6-I 
Diagnostic Systen (Myo- Tronics, INC seatle, WA, USA), de 8 canais, acoplado a um 
computador, com sistema de amplificação (15-450HZ) e filtro (60HZ). 

A Resultados Na avaliação notou-se que o grupo de fissurados possuíam insuficiência velofaríngea 
e ausência de vedamento labial enquanto o grupo controle não apresentou essas 
alterações. Utilizando o teste de Mann-Whitney, observa-se que o grupo fissurados 
apresentou médias superiores ao grupo controle, porém comparando as médias ele-
tromiográficas de supra-hióideo esquerdo e supra-hióideo direito do grupo fissura-
dos e grupo controle (p>0,05), não há diferença nessas medidas entre fissurados e 
não fissurados.

1 Conclusão Diante do exposto sugere-se que há alteração na deglutição nos indivíduos fissura-
dos, todavia para os achados eletromiográficos dos músculos supra- hioideos, neces-
sita de um “N” significativo para demonstrar valores estatísticos relevantes.

L Descritores
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P019 MASTIGAÇÃO EM SUJEITOS COM FISSURA LABIOPALATINA

Q Autores Angela Ruviaro Busanello-Stella, Stephany da Silva da Costa, Kelly Steinert Nunes, 
Nathane Sanches Marques Silva, Renata Coelho Scharlach, Ana Paula Blanco-Dutra.

V Introdução A fissura labiopalatina caracteriza-se como uma malformação congênita causada 
pela falta de fusão da face. Na maioria dos casos, funções como a mastigação pode 
estar adaptada como consequência das más oclusões e dos desequilíbrios muscula-
res. 

n Objetivo Investigar se aspectos do sistema estomatognático interferem na mastigação de fis-
surados. 

 Método Indivíduos com fissura labiopalatina realizaram avaliação da mastigação com os 
protocolos Avaliação Miofuncional Orofacial específico para indivíduos com fissura 
labiopalatina e MBGR. Os dados foram associados quanto tipo de fissura, idade e 
estruturas estomatognáticas pertinentes. As gravações receberam análise cegada de 
juízes com experiência na área. Para análise estatística foi utilizado Teste Qui-Qua-
drado, com significância de 5%. 

A Resultados A amostra final da pesquisa foi constituída por 19 indivíduos de ambos os gêneros. 
Foi mais comum na mastigação incisão lateral, trituração eficiente, padrão bilateral 
alternado ou unilateral preferencial e velocidade adequada. Quanto aos cruzamen-
tos realizados, obteve significância estatística ou tendência a significância, para mas-
tigação associado às estruturas de oclusão, tônus e fechamento labial. 

1 Conclusão A mastigação apresentou tipo de incisão e padrão mastigatório alterados, porém, 
não houve variação quanto ao tempo mastigatório. As variáveis de fechamento la-
bial, oclusão, tônus e extensão do palato pareceram, a partir de significância estatís-
tica, influenciar na mastigação.

L Descritores Fenda Labial; Fissura Palatina; Mastigação.
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P020 INFLUÊNCIA DA PRÓTESE DENTÁRIA NA PRESSÃO MÁXIMA 
DA LÍNGUA DE IDOSOS SAUDÁVEIS

Q Autores Thais Mendes Rocha Alves Vieira, Laelia Cristina Caseiro Vicente, Andréa Rodrigues 
Motta.

V Introdução

n Objetivo Investigar os valores de pressão lingual em idosos brasileiros saudáveis durante a 
contração voluntária máxima na região anterior e posterior da língua e verificar se 
as condições dentárias interferem nestes achados. 

 Método Estudo transversal, observacional e descritivo realizado em um centro de referên-
cia aos idosos e em um hospital público ambos em Belo Horizonte, com 128 idosos 
saudáveis dos sexos feminino e masculino. Os idosos foram submetidos à anamnese, 
triagem cognitiva por meio do Mini Exame do Estado Mental, avaliação da condição 
dentária e próteses e avaliação da pressão da língua com o uso do Iowa Oral Per-
fomance Instrument com o bulbo na posição anterior e posterior da cavidade oral. 
Os dados foram analisados no Statistical Package for the Social Sciences, para as 
associações utilizou-se os Teste-T ou Anova e teste de Tukey. 

A Resultados Os valores de pressão lingual são maiores no sexo masculino, tanto para o bulbo na 
posição anterior (44 kPa) quanto na posterior (45,6 kPa). Foi significativo o declínio 
dos picos pressóricos, tanto de ápice quanto da porção posterior, após os 80 anos de 
idade. Não houve associação da pressão lingual e a presença de dentes ou próteses, 
número de dentes e adaptação das próteses.

1 Conclusão A pressão máxima da língua em idosos saudáveis não sofre alterações até a oitava 
década de vida. A ausência de dentes, presença de próteses e adaptação das próte-
ses, não modificam as medidas pressóricas da língua.

L Descritores
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P021 EFEITOS DOS EXERCÍCIOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS 
NA DEGLUTIÇÃO DE MULHERES COM QUEIXA DE ESTÉTICA 
FACIAL 

Q Autores Fabiane Miron Stefani, Patrícia Tusset da Silveira.

V Introdução O aparecimento de rugas pode ter relação com as alterações miofuncionais orofa-
ciais, levando a disfunções no sistema estomatognático. Os movimentos dos olhos, 
a respiração, a mastigação, a deglutição e a fala ocorrem com muita frequência no 
dia a dia dos indivíduos e, se realizados inadequadamente, podem contribuir com o 
aparecimento precoce de rugas e marcas de expressão.

n Objetivo Verificar se há modificações na força da musculatura supra-hióidea, envolvida na 
deglutição, após intervenção fonoaudiológica voltada para estética facial. 

 Método Foram analisados dados de avaliação antes e depois da terapia fonoaudiológica vol-
tada para estética facial em mulheres com faixa etária entre 35 e 55 anos. A pesqui-
sa foi desenvolvida em etapas: avaliação de eletromiografia de superfície (EMGs), 
intervenção terapêutica e reavaliação de EMGs. A população foi dividida em: Grupo 
Controle (GC), composto por mulheres que foram submetidas à terapia manual; e 
Grupo de Estudo (GE), composto por mulheres que foram submetidas à terapia ma-
nual combinada ao uso de bandagem elástica na região supra-hióidea. 

A Resultados Após intervenção, seis das oito pacientes obtiveram aumento de força da muscula-
tura supra-hióidea para a função de deglutição. Não houve diferença significativa 
entre GC e GE. A idade das participantes foi determinante para os resultados após 
terapia específica para estética facial, independentemente do uso ou não de banda-
gem elástica. 

1 Conclusão Apesar da ausência de evidência estatística, a maioria das pacientes apresentou me-
lhora na força da musculatura supra-hióidea, que está envolvida na deglutição. Foi 
observado que este achado possui relação com idade, pois as duas participantes de 
maior idade não obtiveram melhora neste aspecto. Existe a necessidade de mais 
estudos em Fonoaudiologia envolvendo a estética facial, tanto quanto ao uso de 
bandagem elástica quanto a instrumentos de mensuração precisos, com metodolo-
gia padronizada.

L Descritores Fonoaudiologia estética; Deglutição; Bandagem; Eletromiografia de superfície.
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P022 INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 
ESTÉTICA FACIAL NA FUNÇÃO MASTIGATORIA 

Q Autores Tais Nogueira, Fabiane Miron Stefani.

V Introdução Uma das funções mais importantes para a manutenção dos benefícios adquiridos por 
meio da terapia fonoaudiologia para estética facial é a mastigação. Os processos de-
sta função podem sofrer alterações causadas pela flacidez da musculatura, colabo-
rando para uma mastigação ineficiente que interferirá no padrão de estética da face. 

n Objetivo O objetivo do estudo foi correlacionar o efeito dos exercícios miofuncionais orofa-
ciais específicos para estética facial na função mastigatória de pacientes submetidas 
a este tipo de tratamento. 

 Método A amostra foi composta por seis pacientes do sexo feminino com faixa etária entre 35 
e 55 anos que procuraram atendimento fonoaudiológico para fins estéticos. A avalia-
ção da mastigação foi registrada em vídeo e realizada antes e depois da intervenção 
terapêutica (IT). Para avaliação, cada paciente foi orientada a mastigar o alimento 
de modo habitual. A IT manual foi idêntica para todas as pacientes, e, em seguida 
as mesmas foram divididas em dois grupos: Três pacientes que além da terapia ma-
nual realizaram aplicação de bandagem elástica terapêutica (CB), e três mulheres 
realizaram apenas a terapia tradicional (IT), manual, sem bandagem (SB). A análise 
dos vídeos foi realizada por três juízes cegados. Foi realizada a análise descritiva e 
qualitativa comparando o antes e depois da IT.

A Resultados Observou-se que quatro das seis pacientes obtiveram aumento referente ao número 
de ciclos de mastigação bilateral simultânea após a IT. Três melhoraram o equilí-
brio da lateralidade (direita e esquerda). Houve mudança de padrão mastigatório 
em 66,64% das pacientes. Todas as pacientes com alteração de tempo mastigatório 
adquiriram um tempo considerado adequado depois da IT. Não foram encontrados 
dados relevantes relacionados ao uso da bandagem.

1 Conclusão Embora sem evidência estatística, foi possível observar que os exercícios de estética 
facial auxiliaram no padrão mastigatório com relação ao tempo mastigatório, ciclos 
mastigatórios e lateralidade da mastigação. Não houve diferença entre os grupos 
com e sem bandagem, indicando a necessidade de ampliação da amostra.

L Descritores Fonoaudiologia; Mastigação; Estética.
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P024 RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE ELÉTRICA DA MUSCULATURA 
SUPRA HIOIDEA E PRESSÃO DE LÍNGUA EM IDOSOS 

Q Autores Kallyne Rayanne Gomes Ferreira, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Leandro 
Araújo Pernambuco, Camila Maria da Silva, Hilton Justino da Silva.

V Introdução O envelhecimento é um processo intrínseco, progressivo e degenerativo que influ-
encia diretamentena deglutição que tende a ser modificada pelas alterações fun-
cionais do sistema estomatognático. A deglutição é um processo onde o alimento é 
transportado da boca até o estômago, e compreende uma coordenação complexa 
das musculaturas dos lábios, faringe, laringe e esôfago.Entender como a muscula-
tura atua durante a deglutição é decisivo para o diagnóstico e conduta terapêutica.

n Objetivo Correlacionar os dados de pressão de língua e atividade elétrica na musculatura su-
prahioidea durante a deglutição em idosos.

 Método Participaram deste estudo treze idosos entre 60 a 80 anos de idade. Foram submeti-
dos a avaliação eletromiográfica e aferimento do nível pressórico de língua, durante 
a atividade de deglutição. Após a avaliação foi realizada a relação entre a atividade 
da musculatura suprahioidea e a pressão da língua durante a deglutição.Para cap-
tação do sinal elétrico foi utilizada a eletromiografia de superfície. Foram colocados 
eletrodos posicionados na região sub mentual. O indivíduo foi orientado a realizar 
a deglutição de saliva para registro da contração voluntária máxima (CVM), e de-
glutição de saliva e água para o registro eletromiográfico. A pressão da língua foi 
mensurada por meio do Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). A deglutição foi 
realizada com bulbo posicionado na cavidade oral, entre o dorso da língua e o pa-
lato duro. A analise estatística foi realizada através do teste não parétrico chamado 
Coefficient de Correlação de Spearman.

A Resultados Houve relação entre a atividade elétrica da musculatura suprahioidea e pressão de 
língua durante a deglutição de água.

1 Conclusão Os valores de nível pressórico de língua e atividade elétrica da musculatura suprah-
ioidea se relacionamna deglutição na presença de maior de volume de liquido a ser 
deglutido.

L Descritores
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P025 ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA SUPRA 
E INFRA HIOIDEA DURANTE A DEGLUTIÇÃO EM ADULTOS 
SADIOS 

Q Autores Maria Cristina Cardoso, Eveline de Lima Nunes.

V Introdução A Eletromiografia de Superfície (EMGs) vem sendo cada vez mais utilizada na clíni-
ca fonoaudiológica para compor suas avaliações, registrando a atividade muscular 
para a execução de funções orofaciais específicas. Podendo servir como base de 
comparação das condições fisiológicas e patológicas da musculatura envolvida. 

n Objetivo Descrever a atividade eletromiográfica dos grupos musculares supra e infra-hioideos 
durante a ingestão de 90ml de líquido fino (água) de adultos sem queixas de altera-
ções orofaciais.

 Método Trata-se de um estudo observacional de abordagem transversal e quantitativa, 
aprovado em 15/01/16 pelo CEP da instituição proponente sob o número 1.389.050. 
Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Por 
meio da deglutição de 90 ml de água, foi avaliada a atividade eletromiográfica das 
musculaturas supra e infra-hioidea. As medidas de duração e amplitude foram re-
alizadas através do EMGs Miotec®. As variáveis quantitativas foram descritas por 
média e desvio padrão e as categóricas, por frequências absolutas e relativas. Para 
comparar médias, o teste t-student foi aplicado. O nível de significância adotado foi 
de 5% (p<0,05) e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 21.0. 

A Resultados A amostra foi constituída por 60 adultos sadios. A média da duração da atividade 
eletromiográfica foi de 10,6 s. O pico da musculatura supra-hioidea na EMGs foi de 
125,3 μV, e a média dos picos foi de 38,1 μV. O pico da musculatura infra-hioidea foi 
de 44,4 μV, e a média dos picos foi de 17,8 μV. Houve diferença significativa entre os 
picos e as médias da musculatura supra-hioidea e infra-hioidea (p<0.001), demons-
trando que o pico da atividade muscular da região supra-hioidea foi significativa-
mente maior do que o pico da atividade muscular da região infra-hioidea durante a 
deglutição de 90 ml de água. 

1 Conclusão A análise eletromiográfica permite quantificar a atividade elétrica dos grupos mus-
culares supra e infra-hioideos, proporcionando uma avaliação clínica fonoaudioló-
gica mais completa e fidedigna. Na deglutição de liquido fino há maior participação 
da musculatura da região supra-hioidea. 

L Descritores Eletromiografia; Músculos Faciais; Deglutição.
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P026 AMBULATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO PARA PACIENTES PRÉ E 
PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Q Autores Michele Caroline Enzweiler, Cristiane da Silva Longaray, Viviane Medeiros 
Pasqualeto, Susana Elena Delgado, Monalise Costa Batista Berbert, Jesus Cláudio 
Gabana-Silveira.

V Introdução A obesidade é considerada uma doença crônica segundo a Organização Mundial da 
Saúde. Dentre os tratamentos para perda de peso está a cirurgia bariátrica, utilizada 
quando as formas tradicionais não são efetivas ao paciente. O tratamento para perda 
de peso, seja de forma tradicional ou cirúrgica, deve ser multidisciplinar. No segundo 
caso, o acompanhamento deve ser intensivo tanto no pré-operatório quanto no pós, 
pois a perda de peso depende de mudanças de comportamento e de hábitos alimen-
tares. A fonoaudiologia insere-se na equipe multiprofissional visando a adaptação 
a nova maneira de ingestão de alimentos, focando na reeducação mastigatória do 
paciente, especialmente no pré-operatório. Além disso, são trabalhados aspectos de 
ronco e apnéia obstrututiva do sono – ambos características da obesidade. 

n Objetivo Relatar a atuação fonoaudiológica na equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica.

 Método No Hospital Universitário de Canoas - GAMP (CANOAS/RS) há uma equipe multi-
profissional de cirurgia bariátrica, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, 
nutricionistas e fonoaudiólogos, que formam o grupo de apoio a cirurgia bariátrica. 
Esse grupo tem como objetivo promover a conscientização do paciente sobre os pro-
cessos pelos quais irá realizar, bem como, melhorar a qualidade de vida pré e pós 
– operatória, através de palestras informativas e de orientação. No âmbito da fono-
audiologia, durante as oficinas e palestras apresentadas, são trabalhados os aspec-
tos de mastigação, deglutição, ronco e apnéia, sendo realizadas atividades práticas. 
Além dessa atuação coletiva, há o ambulatório fonoaudiológico onde é realizada a 
avaliação inicial do paciente, sendo aplicados protocolos de avaliação miofuncional, 
qualidade de vida e escala de sonolência. Após, são realizadas terapias fonoaudi-
ológicas, visando restabelecer e adequar aspectos miofuncionais necessários para 
uma melhor qualidade de vida pós-cirúrgica. Além disso, é realizado um grupo de 
estudos e pesquisa fonoaudiológica em cirurgia bariátrica. Nele são discutidos arti-
gos científicos relevantes e desenvolvidas pesquisas para a expansão da atuação do 
fonoaudiólogo na área. 

A Resultados A fonoaudiologia tem apresentado melhora na qualidade de vida dos participantes 
do grupo de cirurgia bariátrica, favorecendo na eficácia de todo tratamento multi-
profissional. 

1 Conclusão A atuação fonoaudiológica na cirurgia bariátrica é de extrema importância, seja 
agindo no caráter preventivo para todos os pacientes ou atuando de forma específi-
ca nas alterações individuais de cada paciente em ambulatório.

L Descritores Fonoaudiologia; Obesidade Mórbida; Cirurgia Bariátrica.
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P027 OFICINA SOBRE MASTIGAÇÃO COM PACIENTES OBESOS 
MÓRBIDOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Q Autores Caiane Borba dos Santos, Jesus Cláudio Gabana-Silveira, Monalise Costa Berbert, 
Susana Elena Delgado, Viviane Medeiros Pasqualeto, Paula Anderle, Cristiane da 
Silva Longaray, Michele Caroline Enzweiler.

V Introdução A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, 
é um distúrbio crônico de etiologia multifatorial. É um problema de abrangência 
global segundo Organização Mundial da Saúde, pelo fato de acometer um elevado 
número de pessoas e predispor o organismo dessas a inúmeras outras doenças e, em 
muitos casos, à morte precoce. A inserção da fonoaudiologia no estudo da obesidade 
se justifica pela mastigação deficitária da maioria dos obesos. 

n Objetivo Avaliar a importância e a eficácia da oficina teórica e prática com pacientes obesos 
mórbidos pré-operatórios de cirurgia bariátrica. 

 Método A pesquisa foi do tipo descritiva e transversal sob forma de levantamento, utilizando 
abordagem qualitativa e quantitativa. Foi composta por 36 indivíduos adultos obesos 
de ambos os gêneros, que participaram da oficina oferecida ao grupo e que respon-
deram ao questionário autoaplicável sobre o conhecimento das funções de masti-
gação. O mesmo foi aplicado antes e depois da oficina de grupo. Para avaliação dos 
dados foi utilizado o teste não-paramétrico Wilcoxon e o Software SPSS (Statiscal 
Package for Social Sciences) versão 13.0 para a tabulação dos resultados. 

A Resultados O estudo mostrou que dentre as questões inicialmente aplicadas, quatro tiveram 
maior significância, entre essas, o tempo que o cérebro leva para perceber que es-
tamos satisfeitos foi a que apresentou maior diferença entre o questionário pré e 
pós oficina. Houve diferença também na questão referente ao tempo de mastigação 
necessário para influenciar na sensação de saciedade.

1 Conclusão Concluiu-se que o encontro em grupo atuou de forma positiva e complementar aos 
conhecimentos anteriores que os pacientes possuíam sobre o assunto trabalhado e 
propiciou potencial para a adoção de hábitos corretos de mastigação na vida diária.

L Descritores Oficina de grupo, Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Mastigação, Fonoaudiologia.
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P028 RESULTADO DE FALA EM CRIANÇAS COM FISSURA DE PALATO 
REPARADA: AVALIAÇÃO DA NASALÂNCIA NA PRODUÇÃO DE 
SÍLABAS 

Q Autores Débora Natália de Oliveira, Ana Claudia Martins Sampaio-Teixeira, Renata Paciello 
Yamashita, Ana Paula Fukushiro, Inge Elly Kiemle Trindade.

V Introdução A fissura de palato é a causa mais comum da insuficiência velofaríngea, sendo a 
hipernasalidade uma das suas manifestações clínicas mais marcantes. O julgamento 
perceptivo-auditivo é ferramenta essencial para o diagnóstico da hipernasalidade. 
Contudo, de forma a minimizar a subjetividade desse tipo de abordagem e permitir 
comparações entre estudos, utiliza-se a nasometria, técnica instrumental que mede 
a quantidade relativa de energia acústica nasal na fala (nasalância). 

n Objetivo Analisar os resultados de fala de crianças com fissura de palato isolada, aos 5 anos 
de idade, por análise instrumental da nasalância e comparar os valores de nasalân-
cia aos determinados em crianças sem fissura, da mesma faixa etária.

 Método Foram avaliadas 27 crianças com fissura de palato isolada, entre 4:8 a 5:6 anos de 
idade na avaliação, de ambos os gêneros. Para a avaliação da nasalância foi utiliza-
do um nasômetro, modelo Nasometer II-6450 (Kay Pentax), durante a produção de 8 
sílabas (pa, pi, sa, si, la, li, ma, mi). Os valores médios de nasalância foram compara-
dos entre os tipos de emissão, utilizando os testes de Friedman e Tukey, e, para a 
comparação com valores normativos, foi utilizado o Teste de Mann-Whitney. A sig-
nificância dos achados foi determinada para um nível de 5%.

A Resultados Observou-se diferença estatisticamente significante entre as sílabas orais com vogal 
alta e sílabas orais com vogal neutra, sílabas nasais com vogal neutra e sílabas orais 
com vogal neutra, e, sílabas nasais com vogal alta e sílabas orais com vogal neutra. 
Na comparação com crianças sem fissura de palato da mesma idade, os valores mé-
dios de nasalância foram maiores que os obtidos no grupo sem fissura; contudo, dife-
renças estatisticamente significantes foram observadas apenas para as sílabas orais 
com vogal neutra /pa/, /sa/ e /la/ e para a sílaba oral com vogal alta /li/. 

1 Conclusão A avaliação nasométrica mostrou que, comparativamente a dados normativos da 
literatura, os valores de nasalância encontrados foram maiores em crianças com fis-
sura de palato aos 5 anos de idade.

L Descritores Fala; Fissura Palatina; Insuficiência Velofaríngea; Acústica da Fala.
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P029 AÇÕES INTEGRADAS INTERDISCIPLINARES EM MOTRICIDADE 
OROFACIAL FRENTE A UM GRUPO DE CRIANÇAS COM 
FISSURA LABIOPALATINA

Q Autores Gustavo Jungblut Kniphoff, Jennifer Alvares Trindade, Raiane Moraes Pacheco, 
Renata Pereira Prates, Pamela Pacheco Aguiar, Mariana Barboza da Silva, Gabriela 
Ribeiro Schilling, Lisiane De Rosa Barbosa, Marcia Angélica Peter Maahs, Maria 
Cristina de Almeida Freitas Cardoso.

V Introdução As ações integradas interdisciplinares nas abordagens clínicas na área da saúde en-
volvem a expertise de diversos profissionais que propõem um tratamento conjunto 
e mais humanizado, integral e de maior significância terapêutica. Tanto o trabalho 
individual como o conjunto da fisioterapia e da fonoaudiologia vêm crescendo e em 
algumas áreas, revelando muito potencial, quer pelas avaliações objetivas que re-
sultam em condutas mais precisas como pelas técnicas terapêuticas. Na motricidade 
orofacial, a fisioterapia soma bons resultados em conjunto com a fonoaudiologia por 
conta das técnicas realizadas. Dentre essas técnicas encontra-se a liberação miofas-
cial (LM) manual que é um recurso de terapia manual que favorece a liberação de 
tensões de tecidos moles. Os pacientes com fissura labiopalatina (FLP), devido a de-
formidade e reconstrução facial, apresentam desvios e vícios posturais, que acabam 
por deixar alguns grupos musculares tensionados, o que dificulta a realização das 
funções orofaciais da mastigação, da fala, da deglutição e da respiração. 

n Objetivo Integrar ações clínicas de fisioterapia junto às da fonoaudiologia a um grupo de 
crianças com fissura labiopalatina.

 Método Foram avaliadas 27 crianças com fissura de palato isolada, entre 4:8 a 5:6 anos de 
idade na avaliação, de ambos os gêneros. Para a avaliação da nasalância foi utiliza-
do um nasômetro, modelo Nasometer II-6450 (Kay Pentax), durante a produção de 8 
sílabas (pa, pi, sa, si, la, li, ma, mi). Os valores médios de nasalância foram compara-
dos entre os tipos de emissão, utilizando os testes de Friedman e Tukey, e, para a 
comparação com valores normativos, foi utilizado o Teste de Mann-Whitney. A sig-
nificância dos achados foi determinada para um nível de 5%.

A Resultados As técnicas utilizadas pela fisioterapia resultaram na liberação da musculatura de 
face, facilitando o trabalho da motricidade orofacial, pois diminuíram as tensões dos 
tecidos moles, verificados através da palpação e da amplitude de movimento e, me-
lhoraram a consciência corporal, observados através da melhora da performance 
motora na realização de tarefas.

1 Conclusão Embora o tratamento junto aos pacientes com FLP demande uma ação conheci-
damente integrada, pouco é explorado na literatura ações e intervenções interdis-
ciplinares. Este estudo enfatiza a possibilidade da integração entre as áreas da fi-
sioterapia e fonoaudiologia e mostra a necessidade de uma maior exploração das 
abordagens terapêuticas conjuntas, que resultam num melhor aproveitamento tera-
pêutico aos pacientes sob os nossos cuidados, assim como, do contínuo crescimento 
interdisciplinar em saúde. 

L Descritores Manipulações Musculoesqueléticas; Fenda Labial; Fissura Palatina; Fisioterapia; 
Fonoaudiologia.
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P030 ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO PROGRAMADA: HIGIENIZAÇÃO 
BUCAL EM PACIENTES COM FISSURAS LABIOPALATINAS

Q Autores Raiane de Moraes Pacheco, Jennifer Alvares Trindade, Renata Pereira Prates, Pâmela 
Pacheco Aguiar, Mariana Barboza da Silva, Lisiane De Rosa Barbosa, Marcia Angelica 
Peter Maahs, Maria Cristina Cardoso.

V Introdução A reabilitação em saúde envolve a promoção e prevenção integrando serviços. A 
atenção programada em saúde é caracterizada por pessoas cadastradas em uma 
unidade de saúde, que necessitam de atendimento continuado. Inclui ações individ-
uais e/ou coletivas de promoção da saúde, prevenção de agravos e de intervenções 
cirúrgico-restauradoras ofertadas de forma organizada. As fissuras labiopalatais 
(FLP) compõem esses grupos de atenção programada, pois tal deformidade, normal-
mente, são acompanhadas de alterações dento faciais e problemas periodontais, as-
sim como o elevado risco de ocorrência de cáries dentárias. Ações programadas em 
saúde bucal para pacientes com FLP compreendem orientações sobre os cuidados 
básicos com a higiene bucal para os pacientes e seus cuidadores são muito impor-
tantes como medidas de prevenção, tanto no período pré quanto no pós-operatório.

n Objetivo Desenvolver material explicativo para orientação e conscientização de saúde bucal 
das famílias dos pacientes fissurados do Projeto de Extensão “Atendimento ao Por-
tador de Fissura Labiopalatina” de uma Universidade Federal da região Sul do Brasil. 

 Método Estudo descritivo de organização de produto em saúde, de ações sobre os cuidados 
com a higienização bucal. 

A Resultados Foi elaborado e publicado um folder com orientações básicas de higienização bucal 
para as diferentes idades, visando a promoção da saúde bucal dos pacientes com fis-
suras labiopalatinas. Este aborda os cuidados necessários com a higiene bucal como 
medidas de prevenção para evitar doenças como cáries dentárias e problemas perio-
dontais, assim como doenças sistêmicas.

1 Conclusão A orientação clínica do profissional de saúde, complementada pelas informações 
do folder sobre os cuidados com a higiene bucal em pacientes com fissura labiopa-
latina, é uma forma de conscientização e aconselhamento para as famílias na pre-
venção de possíveis doenças bucais, como a cárie e doença periodontal e doenças 
sistêmicas, assim como, o reforço de autocuidado.

L Descritores Fenda labial; Fissura palatina; Higiene bucal; Conscientização; Orientação.
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P031 OCORRÊNCIA DE MOVIMENTO PARAFUNCIONAL ASSOCIADO 
À FALA NA FISSURA LABIOPALATINA: RELATO DE CASO 

Q Autores Raiane de Moraes Pacheco, Liliane Menzen, Gustavo Jungblut Kniphoff, Jennifer 
Alvares Trindade, Renata Pereira Prates, Mariana Barboza da Silva, Márcia Angélica 
Peter Maahs, Lisiane De Rosa Barbosa, Maria Cristina de Almeida Freitas Cardoso.

V Introdução Fissura labiopalatina (FLP) é uma anomalia craniofacial congênita que acomete as 
estruturas de lábio e/ou palato, ocorrendo por um erro de fusão dos processos faci-
ais embrionários. No Brasil, a prevalência é de 1/1000 nascidos vivos e de etiologia 
multifatorial. Os indivíduos com FLP que apresentam comprometimento do Esfínc-
ter Velofaríngeo (EVF) apresentam hipernasalidade associada a uma coarticulação, 
mímica facial compensatória para evitar o escape nasal. Essas mímicas ocorrem, 
principalmente, nas regiões das sobrancelhas e nariz. 

n Objetivo Promover, através de exercícios miofuncionais e de respiração, a diminuição da ocor-
rência de mímica facial associada à fala.

 Método G.A.M, 6 anos de idade, gênero feminino, com fissura de labiopalatal completa à es-
querda corrigida. Durante os últimos 3 anos, a menina é atendida em ambulatório 
fonoaudiológico semanalmente, em um hospital pediátrico de Porto Alegre. Na 
sessão terapêutica foram propostos, de forma variada, exercícios para relaxamen-
to muscular (massagem digital visando alongamento e rompimento dos nódulos de 
tensão no Músculo Corrugador do Supercílio), estimulação de fechamento do EVF 
(exercícios de direcionamento do ar para cavidade oral, emissão da vogal “i” de for-
ma sustentada e produção de som basal), juntamente com terapia de enfoque fonéti-
cos e fonológicos.

A Resultados Através das atividades realizadas em ambulatório e reforçadas em domicílio, houve 
diminuição da ocorrência constante da mímica facial durante a fala para quase nulo. 
Na fala espontânea, a mímica junto a produção de fricativas, não mais ocorre e, ob-
serva-se diminuição do traço de nasalidade. 

1 Conclusão Variações articulatórias ativas resultantes pela FLP são consideradas distúrbios ar-
ticulatórios compensatórios, caracterizadas por ajustes musculares que o indivíduo 
utiliza devido a incapacidade de produzir um som corretamente. A mímica facial 
observada na fala da paciente (contração muscular e levantamento da asa do nariz) 
ocorre de forma aleatória e seu traço de nasalidade observado é discreto. A evolu-
ção clínica observada alia um conjunto de técnicas fonoterapêuticas e a comple-
mentação do trabalho com atividades domiciliares.

L Descritores Transtornos da articulação; Fenda Labial; Fissura Palatina. Fonoaudiologia; Terapia 
Miofuncional.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

96

P032 USO DE SONS FRICATIVOS NA AVALIAÇÃO AERODINÂMICA 
DA FALA DE INDIVÍDUOS COM FISSURA PALATINA OPERADA 

Q Autores Flávia Ferlin, Renata Paciello Yamashita, Ana Paula Fukushir.

V Introdução Medidas de fluxo e pressões nasais e orais fazem parte dos parâmetros aerod-
inâmicos da fala, que podem ser obtidos a partir da técnica fluxo-pressão. Assim, 
conhecendo-se a diferença de pressão existente no trato vocal, bem como o fluxo 
aéreo que o atravessa é possível aferir o fechamento velofaríngeo (FVF) durante a 
produção do fone [p], a partir da medida da área seccional velofaríngea (cm2). Esta 
avaliação se faz necessária, especialmente em indivíduos com fissura palatina, onde 
o maior desafio é a obtenção de pressão aérea intraoral para uma correta produção 
de fala. Entretanto, a presença de erros ativos no fone [p] pode impedir a realização 
do exame, inviabilizando a análise do FVF. 

n Objetivo Verificar a eficácia do fone fricativo [s] na aferição do FVF, na avaliação aerodinâmi-
ca da fala, como uma alternativa ao fone [p].

 Método Foram avaliados 53 indivíduos com fissura de palato operada, ambos os sexos, idades 
entre 5 e 25 anos, por meio da técnica fluxo-pressão, durante a produção das sílabas 
/pa/ e /sa/. A área seccional obtida para cada emissão foi classificada de acordo 
com Warren (1997) em: fechamento adequado, adequado-marginal, marginal-inad-
equado e inadequado. A comparação (/pa/x/sa/) foi realizada pelo Coeficiente de 
Correlação Intraclasse (ICC). 

A Resultados Observou-se que na sílaba /pa/ 68% dos indivíduos apresentaram área seccional 
adequada, 9% adequada-marginal, 4% marginal inadequada e 19% inadequada, en-
quanto que para a sílaba /sa/ as proporções foram de 66% adequada, 9% adequada-
-marginal, 8% marginal-inadequada e 17% inadequada. O ICC mostrou correlação 
moderada (ICC= 0,62) entre /pa/x/sa/, onde a pontuação ICC<40 significou concor-
dância. 

1 Conclusão A sílaba /sa/ mostrou-se eficaz na análise do FVF, na avaliação aerodinâmica e pode-
rá ser utilizada na presença de erros ativos no fone [p].

L Descritores
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P033 RELAÇÃO ENTRE O GRAU DE SEVERIDADE DE FALA E O 
USO DE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS COM 
TRANSTORNO FONOLÓGICO

Q Autores Allessandra Fraga da Ré, Renata Pereira Prates, Amanda Faleiro, Eduarda Pinto 
Rossoni, Gabrielle Krummenauer, Iasmim Kasprczak, Karoline Terezinha Quaresma, 
Letícia Pacheco Ribas

V Introdução O Transtorno Fonológico (TF) é uma alteração da fala que se caracteriza pela aus-
ência ou substituição de fonemas. Embora a ocorrência dessa dificuldade fonológica 
não tenha associação com problemas na motricidade orofacial, aspectos vinculados 
a isto podem interferir na sua gravidade, como o uso de hábitos orais deletérios. 

n Objetivo Relacionar o grau de severidade de fala com o uso de hábitos orais deletérios em 
crianças com TF, afim de verificar se tal hábito interfere na severidade de fala do 
problema fonológico. 

 Método Foram analisados dados de 130 crianças, com idades entre 5 e 10 anos, do Banco de 
Dados VALDEF (CEP 995.344), diagnosticadas com Transtorno Fonológico. As infor-
mações referentes aos hábitos orais deletérios são oriundas de um questionário apli-
cado aos responsáveis das crianças. Foram excluídos aqueles que não responderam 
ao questionário e incluídos os dados das crianças com e sem hábito oral deletério. 
A associação entre as variáveis categóricas foi realizada pelo teste Qui-quadrado 
de Pearson. Foram considerados estatisticamente significativos os valores de p<0,05. 

A Resultados Foram incluídas 89 crianças, destas, 60% não utilizaram hábitos orais deletérios e 
40% fizeram o uso. Não houve significância estatística na análise da associação do 
grau de inteligibilidade de fala com o uso de hábitos orais deletérios (p=0,193), visto 
que em ambos os grupos o grau mais incidente foi o médio-moderado.

1 Conclusão O uso de hábitos orais deletérios não interfere na gravidade de fala do TF.

L Descritores Transtorno Fonológico; Chupetas; Sucção de Dedo; Mamadeira; Fonoaudiologia.
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P034 APRAXIA DE FALA X DESVIO FONÉTICO EM PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN: ANÁLISE ACÚSTICA DA FALA 

Q Autores Giorvan Ânderson dos Santos Alves, Julyane Feitoza Côelho, Marine Raquel Diniz da 
Rosa, Isabelle Cahino Delgado.

V Introdução Estudo de medidas acústicas na síndrome de Down (SD). 

n Objetivo Realizar estudo comparativo por meio da análise acústica da fala de pessoas com SD 
e diagnóstico de apraxia de fala ou de desvio fonético.

 Método Foi realizado em uma Clínica-Escola de Fonoaudiologia localizada em João Pes-
soa-PB. Participaram dois indivíduos com SD, a participante com desvio é do sexo 
feminino e possui 16 anos de idade. Já o participante com apraxia é do sexo mascu-
lino e apresenta 17 anos. Os parâmetros acústicos de formantes (F1, F2 e F3), Voice 
Onset Time (VOT) e curva entoacional, foram extraídos do software PRAAT 5.2.22. O 
projeto foi aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, no pare-
cer de número 1.302.829. 

A Resultados O indivíduo com apraxia avaliado, em comparação ao participante com desvio, apre-
sentou rebaixamento de F1 na produção da vogal /a/, indicando mecanismo de pro-
dução com mandíbula fechada, elevação anterior da língua e alargamento da farin-
ge; maiores valores de F1 na produção das vogais /i/ e /u/, indicando configuração do 
trato vocal com mandíbula abaixada, abaixamento anterior da língua e estreitamen-
to da faringe. Já na produção do F2, o participante com apraxia apresentou aumento 
do F2 nas vogais /a/ e /u/, provável consequência acústica da configuração de língua 
anteriorizada e língua posteriormente abaixada; e rebaixamento do F2 na vogal /i/, 
indicando língua posteriorizada e posteriormente elevada. Nas medidas do terceiro 
formante (F3), o indivíduo com apraxia apresentou rebaixamento, indicando a pre-
sença de maior cavidade situada imediatamente atrás dos incisivos; e aumento do 
F3 na produção da vogal /u/, podendo estar associado a configuração de trato vocal 
com menor cavidade situada imediatamente atrás dos incisivos. O participante com 
apraxia apresentou maior duração de VOT, indicando a necessidade de um maior 
período de tempo para a produção da consoante oclusiva plosiva. O voluntário com 
apraxia apresentou curva entoacional descontínua, com quebras e rupturas, e sem 
a presença de modulações, diferentemente do padrão encontrado no participante 
com desvio. 

1 Conclusão A pesquisa corrobora com outros estudos que abordam as contribuições da análise 
acústica como medida objetiva de singular importância para a avaliação, diagnósti-
co e terapia.

L Descritores Fonoaudiologia; Síndrome de Down; Apraxia; Fala; Acústica da Fala.
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P035 ANÁLISE DA ESTRUTURA LINGUÍSTICA DAS PALAVRAS 
UTILIZADAS NA TERAPIA DA APRAXIA DE FALA NA INFÂNCIA 

Q Autores Stella Maris Cortez Bacha.

V Introdução Apraxia de Fala na Infância (AFI) é um distúrbio motor da fala, de origem neurogêni-
ca; afeta a capacidade de planejar e produzir sequências de sons. A criança pode 
apresentar dificuldade de motricidade orofacial (MO) geral, produções verbais in-
consistentes; tateio articulatório; dificuldade de imitação de sons, de vozeamento e 
controle da nasalidade, bem como com a prosódia; omissões de fonemas, dentre out-
ros. Destaca-se que a dificuldade aumenta quanto maior for a complexidade silábica 
e a extensão da palavra. 

n Objetivo Revisar e ajustar a lista de palavras com evolução de complexidade linguística de 
estudo anterior. 

 Método Elaboração e aplicação de nova lista com cinco pacientes com AFI, pura ou associa-
da ao quadro de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), entre dois e sete anos. Sua 
elaboração atendeu de maneira mais explicativa aos critérios linguísticos de ordem 
de aquisição, tonicidade, posição do fonema/sílaba na palavra, contexto fonológico 
precedente/seguinte, quantidade e tipo de sílabas. 

A Resultados Os fonemas/sílabas/palavras foram organizados em 21 grupos: Sons representativos 
dos fonemas; Vogais orais; Onomatopeias. A partir do grupo seguinte atendeu-se a 
sequência de aquisição dos fonemas consonantais: ‘p, t, k, b, d, g, m, n, nh, v, f, s, z, ch, 
j, l, R, lh, r’: Monossílabos Simples; Monossílabos não Simples/com Ditongos; Dissíla-
bos: Sílabas Repetidas, Paroxítona, Oxítona; Dissílabos: Mesma Consoante, Paroxíto-
na, Oxítona; Dissílabos: Ditongo Decrescente/Hiato, Paroxítona, Oxítona; Dissílabos: 
Ditongo Crescente/Hiato, Paroxítona, Oxítona; Dissílabos: Sílabas Diversas, Paroxíto-
na, Oxítona; Trissílabos: Sílabas Diversas, Proparoxítona, Paroxítona, Oxítona; Polis-
sílabos: Sílabas Diversas, Proparoxítona, Paroxítona, Oxítona. A lista é utilizada com 
auxílio de cartões com figuras coloridas, miniaturas de diversas palavras, jogos com 
figuras da lista, dentre outros. A associação de estímulos pode favorecer o trabalho 
motor da fala.

1 Conclusão Nos quadros com AFI é possível haver outros fatores que interferem na dificuldade 
motora/sequencial de produção que não a classe fonológica ou as características 
linguísticas apontadas neste trabalho. Porém, tal conhecimento possibilita guiar a 
evolução da complexidade das palavras, bem como auxilia na interpretação das pro-
duções dos pacientes. São necessárias pesquisas nesta área, envolvendo os aspectos 
apontados, para melhor auxiliar a prática fonoaudiológica clínica em casos com AFI..

L Descritores
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P036 HABILIDADES DE LÍNGUA E A AQUISIÇÃO DAS LÍQUIDAS DE 
CRIANÇAS COM DESVIO FONOLÓGICO 

Q Autores Simone Nicolini de Simoni, Marileda Barichello Gubiani, Márcia Keske-Soares.

V Introdução A aquisição fonológica ocorre de maneira gradativa, não linear e vai desde o nas-
cimento até aproximadamente os cinco anos de idade, quando se espera que este 
sistema esteja completo, sendo que a classe das líquidas é a última a ser adquirida. O 
desenvolvimento dos sistemas fonológico e estomatognático ocorrem de maneira si-
multânea, podendo um sistema estar influenciando no outro. Quando há comprome-
timento de aspectos e habilidades dos órgãos que compõem o sistema estomatog-
nático, pode haver também uma interferência significante na produção de fonemas. 
O desvio fonológico se caracteriza por uma desordem de fala onde são encontradas 
omissões e substituições dos fonemas. 

n Objetivo Analisar aspectos de tonicidade e mobilidade lingual e a influência na produção dos 
fonemas líquidos em crianças com desvio fonológico.

 Método Trata-se de um estudo, quantitativo, retrospectivo, sendo a coleta realizada em ban-
co de dados de projeto devidamente registrado no Comitê de Ética em Pesquisa sob 
número 108/05. Os pais ou responsáveis pelas crianças da pesquisa assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a participação, bem como a 
publicação dos resultados. A amostra foi constituída de 113 crianças, sendo 72 do gê-
nero masculino e 41 do feminino, com idades entre quatro e oito anos com diagnós-
tico de desvio fonológico. Realizou-se avaliação fonológica através do instrumento 
Avaliação Fonológica da Criança (AFC; Yavas, Hernandorena e Lamprecht, 1991) por 
nomeação espontânea, considerando os fonemas isolados da classe das líquidas, /l/, 
/r/, /ʎ/ e /R/; e a avaliação das estruturas e funções orofaciais do sistema estomatog-
nático, baseado no protocolo de Marchesan (2005), em que se considerou a variável 
língua e os aspectos de tonicidade e vibração. Realizou-se análise estatística com 
teste Qui-Quadrado e p≥0,05. 

A Resultados Foi observada relação significativa para a produção da líquida lateral /l/ relaciona-
da a variável tonicidade de língua (0,0328) e a líquida não-lateral /r/ relacionado à 
habilidade de vibração de língua (0,0071). Não foram observados resultados signifi-
cativos para os fonemas /ʎ/ e /R/ e estas variáveis. 

1 Conclusão Os aspectos de mobilidade (vibração) e tonicidade lingual influenciaram na produ-
ção de fonemas líquidos (/l/ e /r/), na amostra estudada.

L Descritores



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

101

P037 ALTERAÇÕES MIOFUNCIONAIS EM PACIENTES COM 
QUEIMADURAS DE CABEÇA E PESCOÇO 

Q Autores Lisiane De Rosa Barbosa, Juliane Meneghetti, Mariana Barboza da Silva.

V Introdução Insere-se a área de domínio do profissional especializado em Motricidade Orofacial 
a atuação com pacientes portadores de queimaduras de cabeça e pescoço, pois a 
queimadura pode alterar estruturas orais e, por conseguinte, as funções do sistema 
estomatognático. 

n Objetivo Evidenciar e analisar as principais alterações miofuncionais em pacientes que sofre-
ram queimaduras de cabeça e de pescoço descritas na literatura.

 Método Revisão sistemática de literatura. As buscas foram efetuadas nas bases de dados 
científicas LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e SCIELO (Scien-
tific Electronic Library Online ) no período de fevereiro de 2018. 

A Resultados As alterações funcionais mais encontradas em queimaduras de face apontam para: 
oclusão oral incompleta, movimentos mandibulares reduzidos, déficit de sensibilida-
de orofacial tendo relação direta com o processo de cicatrização.

A retração nos lábios pode determinar variados graus de microstomia. Constataram-
se medidas iniciais de abertura de boca variando entre 12-42 mm verticalmente e 40-
55 mm horizontalmente para pacientes com queimaduras faciais de espessura total. 

Em relação aos movimentos mandibulares, as queimaduras interferem, principal-
mente, movimentos de lateralização e protrusão mandibular. 

O resultado cicatricial de uma queimadura de cabeça e pescoço produz retrações e 
contraturas mais evidentes na região da boca, nas narinas e nas pálpebras devido à 
fragilidade do tecido nessas áreas. Quanto à deglutição, na fase preparatória verifi-
cou-se alterações por colabamento de língua no soalho bucal, aderência das comis-
suras labiais com microstomia, dificuldade nos movimentos mandibulares e redução 
dos movimentos dos músculos supra-hióideos. Na fase orofaríngea, podem ocorrer 
alterações na ejeção do bolo alimentar, diminuição da pressão intra-oral, inadequa-
ção velofaríngea e diminuição dos movimentos faríngeos. Devido a estenose ou res-
secção, a fase esofágica também pode estar comprometida. 

1 Conclusão O principal enfoque da atuação fonoaudiológica em pacientes com queimadura de 
cabeça e pescoço é a intervenção preventiva e precoce, minimizando adaptações 
funcionais promovidas pela retração tecidual, reabilitando as sequelas funcionais 
do sistema estomatognático e do aparelho fonador. No campo da Fonoaudiologia, 
o número de pesquisas e de profissionais focados nesse tratamento é minoritário, 
sendo imprescindível a realização de mais estudos. 

L Descritores Fonoaudiologia; Terapia miofuncional; Queimaduras; Traumatismo facial.
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P038 APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: ASPECTOS ANATÔMICOS E 
FUNCIONAIS OROFACIAIS 

Q Autores Aline Prikladnicki, Denis Martinez, Erissandra Gomes.

V Introdução Apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada pela cessação repetida da venti-
lação em razão do colapso inspiratório faríngeo ou redução de fluxo de ar durante 
o sono. Sujeitos com AOS apresentam alterações no esqueleto facial e em tecidos 
moles. 

n Objetivo Presente estudo testa a hipótese de escores do Protocolo de Avaliação Orofacial 
Miofuncional (AMIOFE) se associarem à severidade do índice de apneia-hipopnéia 
(IAH), ajustando resultados para índice de massa corpórea (IMC).

 Método Estudo prospectivo e transversal, incluindo 61 sujeitos do sexo masculino entre 18 e 
65 anos que realizaram a PSG em clínica do sono. Avaliação do desempenho diag-
nóstico seguiu normas do Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies 
(STARD) checklist. Participantes foram avaliados por duas fonoaudiólogas, indepen-
dentemente, nos quartos aonde exames seriam realizados. 

A Resultados 61 sujeitos avaliados, com idade média de 44±11 anos, IMC de 30,4±5,5 Kg ∕m², IAH 
de 25±26 eventos∕hora. Desses, 21% tiveram IAH<5 eventos∕hora, 24% tiveram IAH 
5-14,9, 24% tiveram IAH 15-29,9 e 30% tiveram IAH>30. Após análise logística binária, 
escore total do AMIOFE foi dividido no valor mediano dos 85 pontos, demonstrando 
escore total do AMIOFE≤85 pontos, indicando probabilidade de chance de 4,89 para 
paciente ter IAH≥15. Após ajustar o resultado para IMC≥30 Kg∕m² e idade≥45 anos, 
total de escores do AMIOFE continuou significativamente associado ao IAH≥15. Adi-
cionalmente, aparência das bochechas, demonstrou desempenho similar ao do total 
do AMIOFE com razão de chances de 5,01 (95%CI:1.68–14.9) para a mesma associa-
ção. Após ajustar para IMC≥30 Kg∕m² e idade≥45 anos, razão de chances foi de 3,6. 

1 Conclusão Achado de que uma característica orofacial de obtenção tão imediata é comparável 
ao desempenho diagnóstico de protocolo completo de avaliação é de interesse clí-
nico. Incluir aparência das bochechas dentre os instrumentos de avaliação pode ser 
útil para o diagnóstico de AOS.  

L Descritores Síndrome da Apneia do Sono; Fonoaudiologia; Sistema Estomatognático; Polissono-
grafia.
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P040 CONTROLE DE EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE TERAPIA 
MIOFUNCIONAL OROFACIAL PARA TRATAMENTO DE RONCO 
E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

Q Autores Maria Eduarda Pedroso Baseggio, Gabriela Buffon, Deisi Cristina Gollo Marques 
Vidor.

V Introdução A Síndrome de Apneia do Sono (SAOS) tornou-se um problema de saúde pública, não 
só pela sua frequência na população como também pela sua gravidade. Entretanto, 
tanto o diagnóstico quanto o tratamento da doença ainda são pouco acessíveis à 
maioria das pessoas. Por isso, várias são as tentativas de buscar opções para acom-
panhar e minimizar os efeitos da SAOS. Nesta perspectiva, a Fonoaudiologia vem de-
senvolvendo programas de reabilitação com base em terapia miofuncional que tem 
encontrado bons resultados, tendo sido eficazes em formato individual ou de grupo, 
mesmo com período breve de encontros (cerca de 12 semanas). 

n Objetivo Verificar a efetividade de uma terapia miofuncional orofacial no formato de terapia 
de grupo para tratamento de ronco e apneia obstrutiva do sono após intervalo de 
três meses sem intervenção específica.

 Método Estudo clínico longitudinal experimental, aprovado pelo CEP sob parecer nº 1.972.150. 
A amostra considerou seis participantes que finalizaram um grupo de tratamento 
para ronco e apneia obstrutiva do sono em setembro de 2017. Todas eram mulheres, 
com idade média de 62,66 (±7,42 anos). As participantes foram contatadas por tele-
fone e responderam a perguntas sobre peso, altura, continuidade da realização dos 
exercícios, interesse em participar de outro grupo e aquelas relativas aos questioná-
rios de Berlim e à Escala de Sonolência de Epworth. Os dados foram analisados esta-
tisticamente e comparados com aqueles obtidos na avaliação pós terapia imediato.

A Resultados Após três meses da última aplicação dos questionários, foi verificada a diminuição 
do índice de IMC em 3,40. A intensidade do ronco, medida no Questionário de Berlim, 
teve melhora de 20%, e a frequência, de 45%. A pontuação da Escala de Sonolência 
de Epworth teve melhora de 28% na sonolência diurna. Apesar da falta de significân-
cia estatística revelada pela análise, e de a maioria das participantes ter revelado 
não estar fazendo os exercícios em casa, os índices demonstram melhoras que sub-
jetivamente são relatadas pelas participantes como importantes para sua qualidade 
de vida. 

1 Conclusão Pode-se verificar que, apesar do tempo decorrido e da ausência de instrução especí-
fica ao grupo neste período, as melhoras continuaram a ser observadas na maioria 
das participantes do grupo.

L Descritores Apneia Obstrutiva do sono; Ronco; Terapia Miofuncional; Fonoterapia.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

104

P041 TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL NO FORMATO DE 
TERAPIA DE GRUPO PARA TRATAMENTO DE RONCO E 
APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

Q Autores Gabriela Buffon, Fabíola Schorr, Monalise Costa Batista Berbert, Eduardo Garcia, 
Deisi Cristina Gollo Marques Vidor.

V Introdução A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um problema de saúde pública 
mundial. Sua principal característica é o colapso da via aérea superior durante o 
sono. 

n Objetivo Avaliar a efetividade da terapia miofuncional orofacial no formato de terapia de 
grupo como tratamento para o ronco e a SAOS. 

 Método Estudo longitudinal experimental, aprovado pelo CEP sob parecer nº 1.972.150. 
Amostra foi conveniência. Os critérios de inclusão foram: realização do exame de po-
lissonografia; IAH superior a 5 eventos/h; comparecer as avaliações; assinar o TCLE. 
Os sujeitos foram avaliados por duas fonoaudiólogas independentes da terapeuta 
com o protocolo MBGR e responderam aos protocolos de sono Questionário de So-
nolência de Epworth,  Questionário de Pittsburgh e Questionário de Berlim. A terapia 
foi realizada em forma de terapia de grupo, com 12 sessões semanais. Os sujeitos 
foram instruídos a realizar protocolo de 7 exercícios, 3 vezes ao dia. Ao final das 
sessões repetiram as avaliações. 

A Resultados A amostra foi composta por 6 sujeitos de sexo feminino, média de idade de 62,66. A 
avaliação miofuncional orofacial constatou melhora média geral de 18% (p=0,225). O 
Questionário de Sonolência de Epworth apontou melhora média de 49% (p=0,027*); 
o Questionário de Pittsburgh melhora média de 69% (p=0,042*);  o Questionário de 
Berlim melhora de 44% (p=0,039*) na intensidade e 14% (p=0,180) na frequência do 
ronco. No exame de polissonografia, o IAH médio pré terapia foi de 22,26±17,99 e pós 
terapia de 10,4± 7,29, melhora de 53% (p= 0,116). Considerando a estratificação da 
gravidade da doença, 4 sujeitos foram diagnosticados com SAOS leve pré terapia e 
apresentaram melhora de 21%, 75% e 76%; um sujeito manteve a evolução da doen-
ça; dois sujeitos pré terapia apresentavam SAOS grave, tendo melhora de 77% e 59%. 

1 Conclusão Embasado nos resultados deste estudo e dos demais estudos da literatura, a terapia 
miofuncional orofacial é uma opção de tratamento para o ronco e SAOS. Esta terapia 
apresentou resultados semelhantes aos encontrados na literatura mesmo no público 
idoso e em formato de terapia grupal.

L Descritores Apneia Obstrutiva do sono; Ronco; Terapia Miofuncional.
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P042 EFEITOS DA TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL NA 
SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

Q Autores Suelen Bernardo Guckert, Eduarda Besen, Fabiane Miron Stefani, Karina Mary de 
Paiva, Patrícia Haas.

V Introdução O sono é uma atividade fisiológica essencial à nossa saúde. Porém algumas pessoas 
não conseguem realiza-lo da forma ideal, e sofrem consequências diretas em sua 
qualidade de vida. Isso ocorre devido a SAOS. A TMO, é um dos tratamentos existen-
tes para a SAOS. 

n Objetivo Apresentar as evidências já existentes na literatura sobre os efeitos da TMO na SAOS. 

 Método A revisão sistemática foi conduzida conforme as recomendações do Preferred Re-
porting Intens for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca por ar-
tigos científicos foi conduzida por pesquisadores independentes nas bases de dados 
eletrônicos Medline (Pubmed), LILACS, SciELO, BIREME, CAPES, MEDCARIB, Google 
Acadêmico e Cochrane Library, desde o início de 2007 até julho de 2017. A procura 
foi baseada nas palavras do dicionário Medical Subject Heading Terms (MeSH), des-
critores e operadores boleanos.  

A Resultados Foram encontrados 726 artigos ao final das buscas, no entanto, apenas dez atende-
ram todos os critérios de inclusão. Constatou-se que a TMO foi efetiva no tratamento 
da SAOS. Os pacientes submetidos a terapia, assim como seus acompanhantes de 
quarto relataram melhora significativa na qualidade de vida após a realização da 
TMO. 

1 Conclusão A TMO demostrou ser positiva aos pacientes que sofrem com a SAOS. Porém, poucos 
métodos visam investigar os efeitos da TMO na SAOS e todos apresentam métodos 
distintos, assim, caracterizando pouca confiabilidade. Abre-se uma lacuna para no-
vos trabalhos, visando novos métodos de investigação da TMO na SAOS.

L Descritores Fonoterapia; Apneia Obstrutiva do Sono; Qualidade de vida.
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P043 CORRELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, 
HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS E ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS

Q Autores Deborah Christiny Abrante Godinho, Sandra Raquel de Melo, Elizabeth Siqueira 
Lemos, Renata Maria Moreira Moraes Furlan.

V Introdução A articulação temporomandibular abrange um conjunto de estruturas que possibi-
litam o movimento da mandíbula. O desequilíbrio destas estruturas é denominado 
disfunção temporomandibular (DTM) e se manifesta por meio de comprometimento 
dos movimentos mandibulares e dores na região orofacial. O estresse constitui uma 
das principais causas contribuintes para manutenção da DTM. A presença de hábitos 
orais deletérios também está associada às alterações da articulação temporomandi-
bular e, frequentemente, funciona como uma válvula de escape da tensão muscular. 

n Objetivo Investigar os sintomas de disfunção temporomandibular, presença de hábitos orais 
deletérios e estresse em universitários dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e 
Biomedicina dos períodos iniciais e finais de um Centro Universitário, correlacionar 
os achados e compará-los entre diferentes períodos dos cursos. 

 Método Refere-se a um estudo transversal observacional quantitativo que envolveu aplica-
ção de questionários a 83 acadêmicos. Foram utilizados o Índice Anamnésico de Fon-
seca para avaliação dos sintomas de disfunção temporomandibular; uma lista com 
hábitos orais deletérios, e, para avaliar o estresse, o Inventário de Sintomas de Stress 
para Adultos de Lipp. Os dados obtidos foram descritos e analisados utilizando os 
testes Qui-quadrado, Exato de Fisher e Kolmogorov-Sminorv, com nível de significân-
cia de 5%. 

A Resultados Constatou-se presença de DTM em 75,9% da amostra, sendo a maioria de grau leve. 
Os sintomas mais relatados foram: dores na nuca/pescoço, ruídos nas articulações e 
dores de cabeça. Em relação à presença de hábitos orais deletérios, colocar a mão 
no queixo, apertar os dentes, morder os lábios, mascar chicletes e roer as unhas fo-
ram os mais relatados. O diagnóstico de estresse foi positivo em 60,2% dos indiví-
duos. Houve associação entre presença de DTM e período do curso, hábitos de apoiar 
objeto sob o queixo e morder os lábios e diagnóstico de estresse. O número de há-
bitos orais deletérios foi maior no grupo de estudantes com DTM ao comparar com 
o grupo sem DTM. Sobre o estresse, 44% das pessoas do período inicial e 77% do 
período final possuem estresse. 

1 Conclusão Os dados sugerem correlação positiva entre presença de disfunção temporoman-
dibular, hábitos orais deletérios e estresse em estudantes dos últimos períodos dos 
cursos da área de saúde.

L Descritores Transtornos da articulação temporomandibular; Hábitos, Estresse psicológico; Estu-
dantes; Articulação temporomandibular.
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P045 ACOLHIMENTO FONOAUDIOLÓGICO E ODONTOLÓGICO DO 
PACIENTE COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Q Autores Fabiane Miron Stefani, Olívia Ricardo da Rocha, Beatriz Dulcineia Mendes de Souza, 
André Luiz Porporatti.

V Introdução A Disfunção Temporomandibular é um problema de alta incidência na população 
e necessita de atenção especial pelos profissionais da saúde, a fim de proporcionar 
bem-estar físico social e emocional aos pacientes por elas acometidos. Acolhimento 
é um conceito, assim como uma postura, frequentemente utilizado para expressar as 
relações que se estabelecem entre usuário e profissionais na atenção à saúde. 

n Objetivo Relatar a percepção de pacientes com Disfunção Temporomandibular a respeito da 
prática de acolhimento realizada por profissionais e graduandos em fonoaudiologia 
e odontologia, bem como a autoavaliação dos mesmos e graduandos, sobre sua pos-
tura de acolhimento com relação aos pacientes. 

 Método O estudo foi realizado a partir de pesquisa feita na Clínica Escola de Fonoaudiologia 
e nas clínicas odontológicas do Centro de Saúde da UFSC. Foram utilizados como ins-
trumento de coleta de dados, questionários elaborados para pacientes, graduandos 
e profissionais de Fonoaudiologia/Odontologia a fim de colher informações referen-
tes ao tema estudado. 

A Resultados Foram coletadas um total de 29 amostras, dentre elas 14 pacientes, 7 graduandos 
e profissionais de Fonoaudiologia e 8 graduandos e profissionais de Odontologia. A 
partir das perguntas abordadas pelos questionários aplicados foi possível apontar 
que 92% dos pacientes eram do sexo feminino, sendo que 85% desses pacientes apre-
sentavam dificuldades para caracterizar sua DTM, tendo 60% dos mesmos, atribuído 
essa dificuldade á componentes emocionais. De modo geral os pacientes avaliaram 
o atendimento realizado pelos profissionais de Fonoaudiologia e Odontologia como 
ótimo. 

1 Conclusão Grande parte dos pacientes em atendimento para tratamento de DTM caracteriza-
ram o acolhimento realizado pelos profissionais como satisfatório, ainda assim, es-
ses pacientes apresentam dificuldades para compreender seus sintomas.

L Descritores Disfunção Temporomandibular; Acolhimento; Interdisciplinaridade; Fonoaudiologia; 
Odontologia.
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P046 BANDAGEM ELÁSTICA TERAPÊUTICA COMO ALTERNATIVA NO 
TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

Q Autores Marilha Vedana Pereira, Julia Cristina Deparis Moratelli, Fabiane Miron Stefani.

V Introdução

n Objetivo Verificar os benefícios da bandagem elástica terapêutica associada à terapia fo-
noaudiológica convencional no tratamento da musculatura mastigatória em quatro 
casos de disfunção temporomandibular de origem muscular.

 Método Trata-se de um relato de quatro casos clínicos de mulheres com média de idade de 
21 anos, com queixa de Disfunção Temporomandibular (DTM). Todas as participan-
tes foram diagnosticadas com DTM de origem muscular por um professor especialis-
ta em DTM. As participantes apresentaram oclusão clinicamente normal, não apre-
sentando ausências dentárias ou fazendo uso de relaxantes musculares, desta forma, 
estando dentro dos critérios de inclusão e aptas a participarem desta pesquisa. Após 
a pesquisa sobre os sinais e sintomas apresentados e a avaliação fonoaudiológica 
direcionada a DTM, os indivíduos foram submetidos à avaliação com eletromiogra-
fia de superfície (EMGs) dos músculos masseter e temporal nas tarefas de repouso, 
contração voluntária máxima (CVM) e mastigação; a quatro sessões de terapia mio-
funcional orofacial (TMO) com alongamentos e massagens em músculo temporal e 
masseter associada ao uso da bandagem elástica terapêutica em músculo masseter 
e posteriormente reavaliação com eletromiografia de superfície.

A Resultados Ao verificarmos as médias gerais de todos os indivíduos, observou-se que houve au-
mento das médias de masseter esquerdo e temporal direito em CVM e mastigação 
habitual após a intervenção terapêutica, isto se justifica devido ao equilíbrio de for-
ças alcançado após a terapia. Corroborando resultados deste estudo, outros autores 
observaram maiores potenciais de ação durante a mastigação nos músculos tem-
porais do que nos masseteres. Desta forma, os temporais podem tornar-se hipera-
tivos na função de mastigação quando não houver contração suficiente de músculo 
masseter. 

1 Conclusão A terapia fonoaudiológica aliada à bandagem elástica terapêutica em dois dos qua-
tro indivíduos deste estudo promoveu melhora muscular, sendo representada pelo 
equilíbrio muscular alcançado e que se reflete nos registros da EMGs.

L Descritores Disfunção temporomandibular; Bandagem elástica terapêutica; Articulação tem-
poromandibular; Eletromiografia.
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P047 EXAME DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DESORDEM 
TEMPOROMANDIBULAR 

Q Autores Maria Clara Clack da Silva Mayerle, Bárbara de Lavra Pinto Aleixo, Andressa Colares 
da Costa Otavio, Karen Dantur Batista Chaves.

V Introdução Desordem Temporomandibular (DTM) envolve músculos mastigatórios, articulação 
temporomandibular (ATM) e estruturas associadas. O sintoma mais comum é dor, 
podendo haver alterações funcionais. O diagnóstico das alterações das relações 
maxilo-mandibulares e da ATM é multifatorial. A capacitação dos alunos do curso de 
Fonoaudiologia por meio do exame de pacientes portadores de DTM e da tutoria de 
uma equipe constituída por profissionais da Odontologia e Fonoaudiologia agrega 
um valor imperativo no atendimento dos pacientes com estas comorbidades, que é a 
capacidade do trabalho em conjunto.

n Objetivo Capacitar alunos do curso de Fonoaudiologia para realizar exame das relações ma-
xilo-mandibulares e ATM em indivíduos com DTM e Dor Orofacial por meio de uma 
ação de extensão universitária. 

 Método A capacitação foi desenvolvida com aulas teóricas e práticas. Foram ministrados 
conteúdos referentes a exame de ATM e relações maxilo-mandibulares, comparan-
do aspectos de normalidade e anormalidade. Além disso, discussões sobre os casos 
atendidos foram realizadas. Nas aulas práticas, foram avaliados indivíduos porta-
dores de DTM e dor orofacial com tutoria de duas fonoaudiólogas e uma cirurgiã-
dentista. Foram utilizadas partes do protocolo AMIOFE (Felício e Ferreira, 2008) e do 
protocolo RDC/TMD. Os pacientes foram encaminhados para a clínica de DTM da 
Faculdade de Odontologia para tratamento com placas estabilizadoras e/ou terapia 
miofuncional orofacial na clínica de fonoaudiologia.

A Resultados 19 indivíduos foram avaliados, 15 do sexo feminino. Dentre o total, 7 foram encami-
nhados para uso de placa estabilizadora, outros 7 para uso de placa e posterior tera-
pia fonoaudiológica, 2 para terapia fonoaudiológica apenas e 3 receberam somente 
orientações fonoaudiológicas, pois não havia indicação para tratamento. 

1 Conclusão Os alunos foram devidamente capacitados a avaliar relações maxilo-mandibulares 
e ATM e a planejarem uma conduta fonoaudiológica frente à hipótese diagnóstica, o 
que foi benéfico tanto para os acadêmicos quanto para os pacientes com DTM.

L Descritores Fonoaudiologia; Articulação temporomandibular; Transtornos da articulação tem-
poromandibular
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P048 SINAIS E SINTOMAS REFERIDOS DE DESORDENS 
TEMPOROMANDIBULARES EM UMA OFICINA DE 
FONOAUDIOLOGIA PARA OBESOS MÓRBIDOS CANDIDATOS 
A CIRURGIA BARIÁTRICA ORES DE DESORDEM 
TEMPOROMANDIBULAR 

Q Autores Jesus Cláudio Gabana-Silveira, Alessandra Rodrigues Wolf, Fernando Rodrigues 
Beloyuni Farias, Viviane Medeiros Pasqualeto.

V Introdução Pessoas com obesidade grau III (Índice de Massa Corporal igual ou superior a 40kg/
m²) possuem distúrbios do sono, alterações na mastigação dos alimentos, bem como 
outras alterações no funcionamento do sistema estomatognático. Em se tratando de 
desordem temporomandibular (DTM), não foram encontradas pesquisas que correla-
cionem obesidade grau III – obesidade mórbida – a sinais e sintomas de DTM. 

n Objetivo Verificar sintomas de desordem temporomandibular referidos em um questionário 
após uma palestra sobre atuação fonoaudiológica em obesos mórbidos aguardando 
cirurgia bariátrica. 

 Método Preenchimento da escala de severidade de sinais e sintomas de DTM ao acordar e 
de escala de dificuldade para mastigar alimentos específicos (Felício, 2009) durante 
uma oficina de Fonoaudiologia para candidatos a cirurgia bariátrica. Os participan-
tes receberam instruções de como preencher as escalas de acordo com a ocorrência 
ou não dos sinais e sintomas referidos. As escalas possuem números de 0 a 10, sendo 
zero nenhuma dificuldade e dez, máxima dificuldade. Caso tivessem alguma dúvida 
sobre algum item, questionavam o palestrante que prontamente os respondia. Fo-
ram consideradas somente escalas de participantes que responderam todos os itens.

A Resultados Foram recolhidas 80 escalas completamente respondidas. As médias das respostas 
dos itens de ambas as escalas foi baixa, sendo 3 para sensibilidade nos dentes e 0,5 
para dificuldade de falar (sinais e sintomas) e 2,8 para mastigar churrasco e 0,5 di-
ficuldade para mastigar macarrão. 16 participantes (20%) marcaram algum item de 
sinais e sintomas com 10.

1 Conclusão No presente estudo, encontrou-se sinais e sintomas de DTM referidos por meio de 
escala em obesos mórbidos candidatos a cirurgia bariátrica. A atuação fonoaudio-
lógica em pacientes obesos mórbidos candidatos a cirurgia bariátrica, além de pre-
parar as funções estomatognáticas ao novo peso do paciente, se faz importante no 
tratamento das alterações miofuncionais orofaciais que podem estar associadas a 
desordem temporomandibular. 

L Descritores Fonoaudiologia; Sistema estomatognático; Obesidade mórbida; Terapia miofuncion-
al; Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.
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P049 ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E MORDIDA 
ABERTA ANTERIOR NA DENTIÇÃO DECÍDUA: INFLUÊNCIA DA 
CHUPETA 

Q Autores Vanessa Felipe de Deus, Erissandra Gomes, Fernanda Caramez da Silva, Elsa Regina 
Justo Giugliani.

V Introdução A literatura referencia a prática da sucção não-nutritiva, especialmente o uso da ch-
upeta, como uma das principais causas para a ocorrência de alterações oclusais, a 
exemplo da mordida aberta anterior (MAA) na dentição decídua. A associação entre 
menor risco de má oclusão dentária e amamentação está confirmada. Porém, ainda 
há divergência entre os estudos quanto à associação entre duração do AM e surgi-
mento da MAA, considerando-se a influência da chupeta. 

n Objetivo Avaliar a influência do uso da chupeta na associação entre duração do AM e ocorrên-
cia de MAA em crianças com dentição decídua. 

 Método Estudo transversal com 153 crianças, recrutadas em uma maternidade de Porto Ale-
gre, Brasil. O desfecho do estudo (MAA) foi avaliado quando as crianças tinham entre 
três e cinco anos de idade. As informações sobre amamentação e uso de chupeta 
foram coletadas aos 7, 30, 60, 120 e 180 dias e na data da avaliação. Foi utilizada a 
Regressão de Poisson com variância robusta para analisar a associação proposta.

A Resultados A prevalência de MAA encontrada no estudo foi de 44%. Quando à caracterização do 
AM, sua duração mediana foi levemente inferior a um ano, 32% das crianças foram 
amamentadas por dois anos ou mais, mas apenas 5,9% de forma exclusiva. Houve 
diferença estatisticamente significativa na duração mediana do AM entre as crianças 
sem e com MAA. Quanto à duração do uso de chupeta, as crianças com MAA tiveram 
uma mediana de uso de 43 meses, diferentemente daquelas sem a alteração oclusal, 
com mediana de 0 mês. A duração do AM mostrou associação significativa com a MAA 
na análise univariável (RP=0,96; IC95% 0,95-0,98), que se manteve significativa após 
ajuste para o uso de chupeta (RP=0,98; IC95% 0,96-0,98). Em outras palavras, houve 
uma diminuição na prevalência de MAA em 2% para cada mês de amamentação. No 
entanto, observou-se que a associação perdeu sua significância com a consideração 
da duração do uso de chupeta na análise multivariável (RP=1,00; IC95% 0,99-1,01). 

1 Conclusão O uso de chupeta exerce influência na relação entre a duração do AM e a ocorrência 
de MAA, anulando o efeito protetor do AM contra essa má-oclusão.

L Descritores Aleitamento materno; Mordida aberta; Oclusão dentária.
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P050 CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS SOBRE AMAMENTAÇÃO E 
INTRODUÇÃO ALIMENTAR E AS DIFICULDADES INICIAIS DO 
ALEITAMENTO

Q Autores Juliana de Brito de Souza Rosa, Susana Elena Delgado.

V Introdução

n Objetivo Verificar o conhecimento materno sobre amamentação e introdução alimentar e 
identificar as dificuldades iniciais de aleitamento materno no alojamento conjunto 
de um hospital universitário. 

 Método Estudo quantitativo, observacional e transversal, realizado em 2016, no Hospital 
Universitário Ulbra/Mãe de Deus em Canoas, Rio Grande do Sul, com amostra de 
40 binômios mãe-bebê internados em alojamento conjunto de um hospital univer-
sitário. Utilizou-se protocolo adaptado do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
para avaliar os comportamentos favoráveis e desfavoráveis durante a amamenta-
ção por meio de entrevista contendo: dados sociodemográficos; tipo de parto; idade 
gestacional e peso do bebê; conhecimento sobre amamentação exclusiva e seus be-
nefícios; idade correta da introdução alimentar e os tipos de alimentos. Utilizou-se 
estatística descritiva e associação entre as variáveis.

A Resultados A frequência de dificuldades na amamentação variou entre 5% e 45% conforme o as-
pecto avaliado. As escoriações do tecido mamário associaram-se com bebê que não 
mantém a pega, sucções rápidas com estalidos e lábio inferior virado para dentro 
(p<0,05) na amamentação. Sobre o conhecimento materno, 65% (n=26) desconhe-
ciam os benefícios da amamentação para a mãe, 88% (n=35) citaram o crescimento e 
75% (30), a imunidade e o vínculo como benefícios para o filho; 45% (n=18) das mães 
não sabiam definir aleitamento exclusivo e 95% (n=18) citaram que a introdução da 
alimentação complementar deveria ocorrer após os 6 meses. 

1 Conclusão As mães investigadas possuem conhecimento limitado sobre amamentação além de 
desconhecerem os benefícios para a saúde da mulher, porém citaram benefícios em 
relação aos filhos. Observaram-se aspectos desfavoráveis no momento da amamen-
tação.

L Descritores



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

113

P051 PROCESSO DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE 
QUATRO MESES A DOIS ANOS: RELATO DE MÃES 

Q Autores Deise Baixo Duarte Furtado, Marina Goelzer Kieling.

V Introdução A introdução alimentar é um processo, em tempo oportuno, de alimentos apropria-
dos para complementar o aleitamento materno, sendo esta transição um momento 
crucial para as famílias. Autores descrevem que este processo deve ocorrer de forma 
gradual, com alimentos coloridos e consistências variadas, pois influencia direta-
mente no desenvolvimento das funções estomatognáticas e da motricidade orofa-
cial da criança.

n Objetivo Caracterizar o processo de introdução alimentar de crianças de quatro meses a dois 
anos de idade, descritos por meio de relatos das mães sobre suas práticas. 

 Método Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, uma entrevista semiestruturada 
aplicada com sete mães que frequentaram um grupo de gestantes de uma Unidade 
Básica de Saúde de um município do litoral catarinense. Os dados foram discutidos 
a partir da análise de conteúdo. Desta análise emergiram três categorias, o processo 
pré-natal, aleitamento materno e introdução alimentar. 

A Resultados Os resultados apontaram que as mães participantes deste estudo, seguem o que é 
preconizado pelo Ministério da Saúde como procedimentos favoráveis. E em relação 
às concepções maternas as mães referiram à acolhida na unidade e o apoio e in-
fluência do profissional médico. 

1 Conclusão Pode-se identificar que as mães primíparas tendem a seguir conselhos familiares, 
mas no geral, são protagonistas da introdução alimentar de seus filhos, tendo a famí-
lia como apoio quando se ausenta. Quanto aos alimentos relatados para as primeiras 
ofertas optaram por alimentos de fácil acesso, culturais e regionais, e ainda, identifi-
ca-se influência da mídia sobre os alimentos processados.

L Descritores Comportamento alimentar; Comportamento materno; Alimentação complementar.
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P052 COMPARAÇÃO ENTRE PROCESSAMENTO SENSORIAL DE 
RESPIRADORES ORAIS E NASAIS 

Q Autores Ana Carollyne Dantas de Lima, Daniele Andrade da Cunha, Raquel Costa Albuquerque, 
Sandro Júnior Henrique Lima, Camilla Albertina Dantas de Lima, Hilton Justino da 
Silva.

V Introdução A respiração é uma função vital feita normalmente por via nasal. Assim, esse modo 
de respiração protege as vias aéreas superiores e permite o desenvolvimento ade-
quado do complexo crânio-facial. Ocorrendo qualquer obstrução na passagem de ar, 
o indivíduo é levado a respirar pela boca. Todo esse contexto apresenta o potencial 
de afetar o processamento sensorial, uma função neurológica responsável por orga-
nizar e modular as informações recebidas pelos sentidos. 

n Objetivo Descrever o processamento sensorial de crianças respiradoras orais (RO) e relacio-
nar esses achados com os de respiradores nasais (RN). 

 Método Trata-se de um estudo caso-controle, onde foram selecionadas crianças (5 a 12 anos) 
que tinham diagnóstico fonoaudiológico de respiração oral. Para o grupo contro-
le foram selecionadas crianças com idades pareadas, sem histórico de respiração 
oral ou rinite alérgica. O recrutamento e as avaliações foram realizados no setor de 
alergia e alergologia de um hospital universitário do nordeste brasileiro e na clíni-
ca escola de Odontologia da universidade correspondente. As crianças recrutadas 
passaram pela avaliação com a Sensory Processing Measure (home), onde os pais ou 
responsáveis responderam as questões do teste. A avaliação foi realizada em sala 
reservada para este fim e todas ocorreram após o consentimento dos pais ou respon-
sáveis. Para análise dos dados foram obtidas medidas estatísticas e os cálculos foram 
realizados no SPSS (versão 18). 

A Resultados Participaram do estudo 100 crianças, sendo 50 RO e 50 RN. A maioria foi do sexo mas-
culino (68), com idade média de 8 anos, 82% dos respiradores orais apresentaram 
alteração no processamento de todos os sentidos, sendo os com maior frequência 
de disfunção o visual (60,0%), o tátil (60,0%), e o vestibular (60,0%). Quando com-
parado ao processamento sensorial de crianças RN, a análise de todos os sistemas 
apresentou significância estatística, com mais atenção ao escore total e ao sistema 
vestibular, ambos com valor de p = 0,000. 

1 Conclusão Após análise dos dados, foi possível perceber que o processamento sensorial dos RO 
encontra-se com disfunção, principalmente se comparado ao de RN. Nossos resul-
tados também podem justificar alguns comportamentos apresentados por RO, lan-
çando mão de uma observação mais detalhada para melhoria das práticas clínicas. 

L Descritores Respiração bucal; Transtorno das sensações; Transtornos somatossensoriais. 
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P053 TÉCNICA SONDA-DEDO E SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA 
PARA FAVORECER A TRANSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO EM 
PREMATUROS 

Q Autores Ruth Siqueira Grawer, Sheila Tamanini de Almeida.

V Introdução O fonoaudiólogo, através de estimulações orofaciais, favorece a adequação das 
funções orais propiciando a transição da alimentação enteral para via oral com 
segurança e eficiência. Para isto, utiliza-se de técnicas de intervenção descritas na 
literatura como a sucção não nutritiva, estimulação sensório-motora-oral, treino de 
deglutição e técnica sonda-dedo, entre outras. 

n Objetivo Comparar os benefícios da utilização da técnica sonda-dedo com a sucção não nu-
tritiva na transição da alimentação de prematuros, tendo como desfecho o acompa-
nhamento do início da alimentação por via oral no seio materno.

 Método Estudo Piloto de um Ensaio clínico randomizado. A população foi composta por pre-
maturos sem comorbidades associadas e com ausência de problemas neonatais e 
maternos que contraindicassem a amamentação, internados em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, no período de março a agosto de 2017, em hospital de referência 
do sul do Brasil. A amostra foi randomizada em dois grupos: grupo técnica sonda-
dedo e grupo sucção não nutritiva. em cada grupo houve intervenção de técnica 
específica seguido de oferta de seio materno por 5 dias consecutivos. Todos os parti-
cipantes foram avaliados quanto ao desempenho na amamentação, desempenho da 
via oral e tempo de transição até via oral exclusiva. Foram utilizados os testes Pear-
son’s Chi-squared test, correlação de Spearman, teste “t”, considerando-se resultados 
significativos p< 0,05. 

A Resultados Foram avaliados e acompanhados 10 participantes, destes, 5 em cada grupo. Na 
comparação pré e pós intervenção na avaliação da amamentação, apenas 1 item: 
sinais de vínculo mãe/RN, houve diferença significante. Quanto ao desempenho ali-
mentar oral, observado menor tempo transição da sonda para via oral plena no gru-
po técnica sonda-dedo, com diferença significante. 

1 Conclusão A técnica sonda-dedo proporcionou menor tempo de transição da sonda para via 
oral plena e melhora no desempenho da amamentação no item sinais de vínculo 
mãe/RN em comparação com a sucção não nutritiva.

L Descritores Aleitamento materno; Recém-nascido Prematuro; Unidades de terapia intensiva neo-
natal; Comportamento de sucção; Deglutição.
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P054 COMPARATIVO DOS ENCAMINHAMENTOS CIRÚRGICOS PÓS 
TESTE DA LINGUINHA ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2017 NUMA 
MATERNIDADE DE ALTO RISCO

Q Autores Luiza Aline Costa Monteiro, Mônyka Ferreira Borges, Alessandra Pinheiro da Silva, 
Heitor Lincoln Canuto De Almeida, Maria Gabrielly Amaral Gomes.

V Introdução O teste da linguinha é um exame que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento 
precoce da alteração no frênulo lingual, visto que, a anquiloglossia causa limitação 
na mobilidade de língua e, consequentemente, alteração nas funções do sistema 
estomatognático. Desde 2015, em cumprimento à Lei 13.002/14 que obriga a real-
ização do teste da linguinha, a Maternidade Escola Januário Cicco vem realizando 
este procedimento em todos os neonatos nascidos em suas dependências. 

n Objetivo Comparar a quantidade de encaminhamentos cirúrgicos pós teste da linguinha entre 
os anos de 2016 e 2017. 

 Método Trata-se de um estudo do tipo descritivo e de corte transversal, desenvolvido na Ma-
ternidade Escola Januário Cicco no período de janeiro/2016 a dezembro/2017. Fo-
ram avaliados 3.138 neonatos no ano de 2016 e 2.729 neonatos em 2017. Os dados 
foram analisados a partir de um banco de dados contendo o armazenamento dos 
resultados advindos da aplicação do protocolo de avaliação do frênulo da língua em 
bebês, por meio de frequências absolutas e percentuais.

A Resultados Observou-se que, em 2016, dos 3.138 neonatos submetidos ao teste da linguinha, 92 
deles (2,93%) foram encaminhados para liberação do Frênulo lingual. No ano seguin-
te (2017), dos 2.729 recém-nascidos avaliados, 92 (3,37%) foram encaminhados para 
procedimento cirúrgico. 

1 Conclusão A limitação no movimento de língua em bebês pode ocasionar dificuldades nas fun-
ções estomatognáticas. Por isso é imprescindível o diagnóstico e a intervenção pre-
coce. O comparativo dos encaminhamentos cirúrgicos na Maternidade Escola Januá-
rio Cicco – MEJC/EBSERH pós Teste da Linguinha revelou diferença inferior a 0,45% 
na prevalência de anquiloglossia entre os anos pesquisados. A análise atenta sobre 
os indicadores relacionados à anquiloglossia deve ser mantida como parâmetro de 
qualidade e como análise de prevalência desta alteração na população neonatal. 

L Descritores Teste da linguinha; Anquiloglossia; Frênulo lingual.
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P055 INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA PARALISIA FACIAL 
PERIFÉRICA: RELATO DE CASO 

Q Autores Simone Augusta Finard, Karoline Terezinha Quaresma, Daniela Salvatori.

V Introdução A Paralisia Facial Periférica (PFP) é o acometimento parcial ou completo da mímica 
facial decorrente da redução ou interrupção do transporte axonal ao nervo facial. 
A PFP decorrente de traumatismo crânio encefálico (TCE) pode estar associada à 
fratura do osso temporal, assim como de outros ossos da face. 

n Objetivo Descrever os resultados da terapia fonoaudiológica associada a procedimento mé-
dico neurológico em um caso de PFP subsequente à lesão por arma de fogo, após 14 
anos de evolução. 

 Método Na avaliação fonoaudiológica, identificou-se hemiface direita afetada com total 
abolição das rugas frontais; nariz parcialmente desviado em vírgula para o lado 
sadio; abolição parcial, mais próxima à região nasal, do sulco nasolabial; lábios 
“desabados” parcialmente; desvio leve da comissura; ausência de sincinesias. Com 
mobilidade reduzida, considerou-se os músculos orofaciais que atingiram os graus 
zero (contração não visível nem à luz rasante) e 1 (pequena mobilidade da pele). À 
antropometria de medidas entre o canto externo do olho (Ex) e a comissura labial 
(Ch), realizada com paquímetro digital ao repouso e ao movimento, quantificou-se 
a assimetria facial. Para o tratamento, foram prescritos exercícios isotônicos ativo-
-assistidos associados a massagens indutoras, com o máximo de simetria possível, e 
consciência do movimento realizado. Inicialmente, foram prescritas cinco repetições 
de exercícios faciais, com frequência de cinco séries ao dia, até atingir 15 repetições 
de cada exercício, três vezes ao dia, mais adequado à rotina da paciente.

A Resultados Na reavaliação fonoaudiológica, realizada cerca de um mês após nova aplicação de 
toxina botulínica, morfologicamente as características faciais em repouso mantive-
ram-se as mesmas. Nas medidas antropométricas, identificou-se discreta melhora, 
tanto na simetria ao repouso, como ao movimento.

1 Conclusão Verificou-se incremento na simetria facial, maior no repouso, favorecendo mais 
harmonia na musculatura orofacial. A intervenção multidisciplinar foi eficaz, mas 
ressalta-se que a colaboração da paciente na realização diária da prescrição foi fun-
damental. Observou-se satisfação da mesma após intervenção com ambos os trata-
mentos. 

L Descritores Paralisia facial; Fonoterapia; Terapia miofuncional.
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P056 PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA UNILATERAL E O IMPACTO NAS 
FORÇAS OROFACIAIS

Q Autores Monize Vilela, Eduardo Tanaka Massuda, Luciana Vitaliano Voi Trawitzki.

V Introdução A paralisia facial periférica (PFP) é a diminuição ou abolição da função do nervo fa-
cial (NF) em seu segmento periférico no qual é responsável pela mímica facial, além 
de funções fisiológicas. A capacidade dos músculos em gerar força, poderá auxiliar 
no diagnóstico de alterações neuromusculares e no direcionamento terapêutico em 
motricidade orofacial. 

n Objetivo A proposta do estudo foi investigar a influência da PFP unilateral nas forças máximas 
orofaciais de lábios, de bochechas e de mordida. 

 Método O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (processo nº 17734/2015). 
A amostra foi composta por 21 pacientes (grupo PFP), atendidos em um hospital uni-
versitário, sendo nove homens (idade média de 35 ± 11,77) e 12 mulheres (idade mé-
dia de 33,15 ± 12,62). O grupo controle (GC) foi composto por 11 sujeitos saudáveis, 
sem alterações neuromusculares, sendo cinco homens (idade média de 24,8 ± 4,96) e 
seis mulheres (idade média de 26,86 ± 10,22). As forças de lábios (FLa), de bochecha 
(FB) e de mordida (FM) foram mensuradas por um gnatodinamômetro digital, adap-
tado as condições orofaciais. O teste t de Student pareado foi usado nas compara-
ções das forças orofaciais entre os lados paralisado (LP) e não paralisado (LNP) e o 
teste t de Student não pareado entre os grupos com PFP e o GC. 

A Resultados Houve diferença significante (p<0,0001) entre o GC (6,54N±1,73) e o grupo PFP 
(2,32N±0,90), em relação a FLa. Observou-se menores valores de FB para o lado pa-
ralisado (LP) (5,22N±3,86), comparado ao lado não paralisado (LNP) (18,26N±9,74) 
no grupo com PFP (p<0,0001) e maiores valores para o GC (26,36N±9,11) quando 
comparado ao LNP (p<0,03). Para a FM não foram observadas diferenças significan-
tes entre o LNP (346,06N±115,01) e o LP (385,31N±113,29) (p<0,121), nem entre GC 
(368,03N±121,86) e o LP (p<0,705), bem como GC e o LNP (p<0,6335). 

1 Conclusão As forças de lábios e das bochechas são influenciadas pela PFP unilateral, entretanto, 
em casos agudos, a força de mordida não é afetada.

L Descritores Paralisia facial; Nervo facial; Força de mordida.
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P057 ALTERAÇÕES DE FALA EM ADULTOS AVALIADOS PELO 
SOFTWARE E-MYO

Q Autores Monyara Reis da Silva, Bianca de Araújo Cavalcante Braga, Biatriz Lima do 
Nascimento, Émerson Soares Pontes, Ana Karênina de Freitas J. do Amaral.

V Introdução A fala é a forma como a linguagem é expressada, ou seja, corresponde basicamente 
à maneira de articular os sons na palavra. Para que ocorra a produção da fala é 
necessário que ocorra uma programação neuromotora, que libera impulsos pela via 
nervosa aos órgãos fonoarticulatórios. Dificuldades no processo de produção da fala 
ou articulação podem ser de origem neurológica, musculoesqueléticas ou desvios de 
ordem fonêmica que podem causar alterações de pronúncia ou produção dos sons 
da língua. Tais alterações podem trazer ao indivíduo dificuldades comunicativas, po-
dendo em alguns casos dificultar a interação social. O fonoaudiólogo é o profissional 
responsável pelo aperfeiçoamento dos padrões da fala, entretanto, é necessário em 
alguns casos uma atuação conjunta com outros profissionais como, por exemplo, o 
ortodontista.

n Objetivo Descrever as alterações de fala em adultos jovens. 

 Método Estudo transversal, quantitativo, observacional, realizado em João Pessoa, PB, no pe-
ríodo de setembro a novembro de 2017. Realizado com 48 adultos voluntários com 
e sem alterações oclusais, através do software e-Myo, sendo a lista-base de pala-
vras utilizada do MBGR (2009). Como critérios de exclusão da amostra: histórico de 
trauma de face, doença neurológica, câncer de cabeça e pescoço. Os dados foram 
armazenados no próprio e-Myo, gerando um relatório e um gráfico para cada volun-
tário, ambos em pdf. Foi criado um banco de dados no Excel® e a partir disso, foram 
analisados os resultados por estatística descritiva, através de gráficos e/ou tabelas. 
Este trabalho é parte do projeto guarda-chuva de Iniciação Científica: CLASSIFICA-
ÇÃO DOS DISTÚRBIOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS DE ADULTOS E IDOSOS, CAEE: 
31037014.2.0000.5188. 

A Resultados Dos 48 voluntários, 39 eram mulheres, 43 tinham idade de 18 a 29 anos; da amostra, 
30 não apresentaram alterações de fala; 2 com ceceio anterior; 1 com ceceio lateral; 
4 com interposição de língua; 2 com substituições; 13 com outras alterações, sendo 
deslize lateral mandibular, dificuldade de emissão de encontros com o fonema /r/, 
articulação travada, fala rápida.

1 Conclusão Adultos apresentam problemas de fala relativamente simples de serem resolvidos, 
entretanto, postergam ou abandonam o tratamento ortodôntico que deveria ser 
concomitante ao fonoaudiológico. O deslize mandibular teve prevalência e possivel-
mente está associado às disfunções temporomandibulares.

L Descritores Fonoaudiologia; Fala; Transtornos da articulação; Adultos.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

120

P058 CARACTERÍSTICAS DA DEGLUTIÇÃO DE IDOSOS SENESCENTES

Q Autores Monyara Reis da Silva, Bianca de Araújo Cavalcante Braga, Biatriz Lima do Nascimento, 
Émerson Soares Pontes, Leniane Silva Dantas, Wégina Jordana Nascimento da Silva, 
Thaynan Carla de Lima Sousa, Ana Karênina de Freitas J. do Amaral.

V Introdução No Brasil a expectativa de vida vem crescendo, e um dos fatores que contribuem 
com esse índice é o aumento de cuidados com a saúde da população. A senescência 
é um processo marcado por uma série de mudanças físicas, sociais e emocionais 
para o ser humano. Muitas vezes esse processo natural é relacionado a doenças e 
a degradação das funções em geral, que atingem consequentemente as estruturas 
e funções orofaciais e cervicais. A deglutição dos idosos é marcada por alterações 
estruturais que refletem na coordenação da função. 

n Objetivo Descrever as características da deglutição de idosos senescentes.

 Método Estudo observacional, transversal, quantitativo, realizado nos municípios de Itaporo-
roca e João Pessoa no estado da Paraíba, no período de outubro a novembro de 2017. 
Participaram 60 idosos senescentes voluntários, que autorreferiram bom estado de 
saúde geral, sem histórico de doenças neurodegenerativas, oncológicas ou anorma-
lidades psiquiátricas. Foi utilizado o software e-Myo como instrumento de avaliação 
clínica da motricidade orofacial. Este trabalho faz parte do projeto guarda-chuva do 
PIBIC intitulado: CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS DE 
ADULTOS E IDOSOS, aprovado em Comitê de Ética com CAEE: 31037014.2.0000.5188. 
A função da deglutição foi avaliada com o pão de forma e um copo com água. 

A Resultados Dos 60 idosos, 47 eram mulheres, e 91,66% tem entre 60-79 anos; da amostra, apenas 
02 voluntários não apresentaram alterações de deglutição; foram encontradas mais 
de uma alteração por pessoa, sendo as mais comuns: participação da musculatura 
oral e projeção de cabeça.

1 Conclusão Há predominância da participação exagerada da musculatura oral e projeção de 
cabeça como formas de adaptação da deglutição associadas às perdas estruturais 
dos idosos avaliados.

L Descritores Envelhecimento; Idoso; Transtornos da deglutição; Fonoaudiologia.
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P059 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL E ASSIMETRIA 
FACIAL 

Q Autores Victoria Schossler de Nardin Teixeira, Camila Dalbosco Gadenz, Erissandra Gomes.

V Introdução A mordida cruzada posterior unilateral (MCPU) pode gerar a depreciação da força 
mastigatória e/ou assimetria facial por decorrência de desvios de lateralidade de 
mandíbula nos indivíduos portadores desta má oclusão. A correção precoce destas 
alterações mostra-se indispensável, de modo a serem eliminadas interferências que 
causariam desvios dos processos normais de crescimento e de desenvolvimento fa-
cial e dos arcos dentários, evitando problemas futuros.

n Objetivo Caracterizar indivíduos com MCPU, comparando com os indivíduos sem mordida 
cruzada posterior, e verificar, por meio da análise de documentações fotográficas, a 
possível relação entre a MCPU e assimetria facial. 

 Método Estudo transversal, retrospectivo e comparativo com análise feita através de docu-
mentações ortodônticas de indivíduos com idade entre 7 anos e 11 anos e 11 meses. 
Participaram 160 indivíduos, divididos em dois grupos: grupo estudo (GE), composto 
pelos indivíduos com MCPU, e grupo controle (GC), com indivíduos sem essa altera-
ção. 

A Resultados O GE foi mais prevalente no sexo feminino (p=0,05) e demonstrou mais frequente-
mente alterações de mordida em topo (p=0,02), sobremordida (p=0,02) e desvio de 
linha média (p=0,00), enquanto o GC demonstrou apresentar com mais frequência al-
terações de mordida aberta anterior (p=0,02) e sobressaliência (p=0,03). A assimetria 
facial, baseada nos autores descritos na literatura, foi encontrada em 10 indivíduos, 
cinco do GE e cinco do GC. No entanto, um número expressivo de indivíduos do GE, 
com MCPU, demonstrou apresentar um aumento da hemiface no lado contralateral 
ao da má oclusão (p=0,02). 

1 Conclusão Os indivíduos com MCPU desta amostra apresentaram diferenças entre as medidas 
de hemiface, mas que não foram suficientes para se considerar uma assimetria fa-
cial. Todavia, a hemiface do lado oposto à mordida cruzada foi predominantemente 
maior, o que futuramente poderia levar a uma assimetria de face visto que os indiví-
duos estudados ainda estão em fase de crescimento e desenvolvimento craniofacial.

L Descritores Má oclusão; Assimetria facial; Fotogrametria; Ortodontia; Antropometria; Masti-
gação.
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P060 INTER-RELAÇÃO ODONTOLÓGICA E FONOAUDIOLÓGICA NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Q Autores Camila Dalbosco Gadenz, Erissandra Gomes, Márcia Cançado Figueiredo.

V Introdução Na primeira infância, ocorrem mudanças importantes no desenvolvimento orofacial 
da criança, que requer atenção à presença de possíveis alterações. A inserção da 
fonoaudiologia em serviços odontológicos amplia o olhar a situações de risco para 
as disfunções do sistema estomatognático nessa fase da vida.

n Objetivo Descrever a experiência fonoaudiológica em uma clínica-escola de odontologia vol-
tada à primeira infância..

 Método O programa Bebê Clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul visa o atendimento odontológico a pacientes de 0 a 36 meses de 
idade, priorizando a faixa etária de 0 a 12 meses, com o objetivo de garantir que es-
ses bebês fiquem livres da doença cárie ao longo de suas vidas. A fonoaudiologia foi 
inserida no ano de 2010, visando promover o desenvolvimento adequado do sistema 
estomatognático por meio da triagem destes pacientes e da orientação aos pais a 
respeito da amamentação, introdução alimentar e hábitos orais. Quando necessário, 
os pacientes são encaminhados para a avaliação otorrinolaringológica, psicológica, 
neurológica, auditiva, e para a avaliação e terapia fonoaudiológica em uma clínica-
-escola de fonoaudiologia com enfoque em motricidade orofacial. É realizado tam-
bém o acompanhamento de bebês com indicação de frenotomia/frenectomia a fim 
de assegurar o desenvolvimento adequado das funções orais.

A Resultados Dentre os bebês triados no ano de 2010 a 2017, foram encaminhados 55 para a ava-
liação e terapia fonoaudiológica. Destes, seis (10,9%) da faixa-etária de 0 a 12 meses, 
13 (23,6%) da faixa-etária de 13 a 24 meses, e 36 (65,5%) com 25 a 36 meses de idade, 
sendo 33 (60%) indivíduos do gênero masculino e 22 (40%) do gênero feminino. Os 
bebês encaminhados apresentavam respiração oral (54,5%), dificuldades mastigató-
rias (25,5%), alterações fonéticas (12,7%), alterações relacionadas à deglutição (9,1%) 
e alterações relacionadas ao frênulo lingual (14,5%). Além disso, 18 (32,7%) apresen-
tavam hábitos de sucção não-nutritiva, 16 (29,1%) referente ao uso da chupeta e dois 
(3,6%) realizavam a sucção de dedo. 

1 Conclusão O trabalho conjunto da odontologia e da fonoaudiologia fornece maior qualidade na 
atenção educativa/preventiva e favorece a resolubilidade de problemas fonoaudio-
lógicos e odontológicos que acometem bebês.

L Descritores Fonoaudiologia; Odontologia; Prevenção primária; Sistema estomatognático.
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P061 ASSIMETRIA ENTRE O COMPRIMENTO DAS PERNAS É UM 
RISCO PARA O EQUILÍBRIO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Q Autores Alice Stahl Gaido, Ana Izabela Sobral de Oliveira, Débora Bevilaqua-Grossi, Denny 
Marcos Garcia, Cláudia Maria de Felício.

V Introdução Várias são as causas de discrepância no comprimento das pernas, mas não há evi-
dência de efeitos no sistema estomatognático. 

n Objetivo Investigar se uma discrepância artificial no comprimento das pernas provoca mu-
danças imediatas na dinâmica oclusal e nos músculos elevadores da mandíbula.

 Método Participaram 21 voluntários saudáveis (média de idade= 24±4 anos, 13 mulheres e 
8 homens), selecionados após a confirmação de adequada condição miofuncional 
orofacial e ausência de sinais e sintomas de DTM. Para simular a discrepância entre 
as pernas foi colocada na região do calcanhar uma palmilha de material viscoelás-
tico com espessura de 10 mm. As variáveis de interesse foram mensuradas em três 
condições distintas: livre de interferência podal (SI); com interferência podal direita 
(ID) e com interferência podal esquerda (IE). Os registros foram realizados durante 
a máxima contração voluntária com um sensor entre os arcos dentários. Foram ana-
lisadas a atividade e a coordenação dos músculos elevadores da mandíbula, bem 
como a distribuição de força oclusal e a área de contatos oclusais, por meio dos 
instrumentos: eletromiógrafo (FreeEMG, BTS S.p.A, Garbagnate Milão, Itália) e T-Scan 
8 Occlusal Analysis System (Tekscan, Inc. South Boston, MA. USA), respectivamente. 
Para a análise estatística foram consideras as médias de duas medidas repetidas. O 
teste de Friedman foi empregado para os dados eletromiográficos (EMG), devido a 
distribuição não normal, e o teste ANOVA com um fator (condição) foi usado para a 
análise oclusal. O nível de significância estabelecido foi de P < 0,05. 

A Resultados Não foram observadas diferenças significantes entre as condições sem e com interfe-
rência podal na razão da atividade dos músculos temporais e dos masseteres ou em 
qualquer outro índice EMG analisado. A presença de interferência unilateral também 
não afetou a distribuição de forças oclusais relativas anteroposteriores e entre os 
lados direito e esquerdo, tampouco a força máxima e as área de contatos oclusais 
(P> 0,05 para todas as análises). 

1 Conclusão Voluntários saudáveis não sofreram mudanças na dinâmica oclusal, tampouco na 
eletrofisiologia dos músculos elevadores da mandíbula em decorrência de uma dis-
crepância entre o comprimento das pernas. Os resultados indicam que uma pertur-
bação podal não influencia diretamente o sistema estomatognático.

L Descritores Sistema estomatognático; Oclusão dentária; Voluntários saudáveis; Eletromiografia.



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

124

P062 PLACA DE AVERIGUAÇÃO DOS FLUXOS EXPIRATÓRIOS NASAL 
E ORAL – PAFENO: DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO  

Q Autores Louise Nayla Souza de Oliveira, Gerlane Karla Bezerra Oliveira Nascimento.

V Introdução Atualmente dentro da prática clínica fonoaudiologica existe uma diversidade de in-
strumentos para avaliar o fluxo expiratório, dentre eles o espelho de Glatzel e Altman 
que é capaz de expressar a permeabilidade nasal, tendo como diferença básica entre 
si a milimetragem; A placa oronasal adaptada de Susanibar por sua vez, compreende 
função similar, mas sendo essa suficiente para captar além da fluidez nasal, a oral.

n Objetivo Esse estudo tem como finalidade descrever a confecção da PAFENO e seu uso, afim 
de incentivar o seu emprego na prática clínica fonoaudiológica, tanto para fim ava-
liativo quando para estratégia de biofeedback.

 Método Instrumento confeccionado com baixíssimos custos já que a matéria prima principal 
é uma placa de policarbonato polido, com 1 mm de espessura, medindo 8 cm de 
largura, 15 cm de extensão e 7 cm de altura. Uma placa inicialmente plana e retan-
gular, posteriormente dobrada num ângulo de 90°. Um material perfuro-cortante foi 
usado para fazer a milimetragem a partir de ranhuras, que apesar de não está na 
face de contato com o ar expirado, foi uniformizada com uma fina camada de silico-
ne protetivo em spray com a finalidade de tornar a higienização mais confiável, que 
por sua vez foi realizada com compressa de gaze embebida de álcool isopropílico. 
Para utilização do instrumento é necessário seguir algumas etapas fáceis e de rápida 
aplicação. 

A Resultados Apesar de não ter sido submetido a testes sistemáticos, a PAFENO mostrou excelente 
capacidade de sombrear diante da condensação das partículas de água contidas no 
ar expiratório, respostas para o fim que lhe foi proposto.

1 Conclusão Espera-se que essa alternativa auxilie na prática clínica fonoaudiologica promoven-
do destreza e facilidade na visualização das marcações e propiciando um excelente 
instrumento para avaliação e biofeedback terapêutico. 

L Descritores Avaliação; Fonoaudiologia; Respiração.
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P063 SINTOMAS RESPIRATÓRIOS DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS NA 
SEMANA DE ATENÇÃO AO RESPIRADOR ORAL 

Q Autores Felipe Ferreira Neri, Marylia Albuquerque Andrade, Briane de Oliveira Benoni, Denise 
Klein Antunes.

V Introdução A respiração é uma função vital para os indivíduos. Quando alterada traz comprome-
timento nas estruturas orofaciais quanto ao tônus, postura e mobilidade e em outras 
funções como mastigar e falar. Sintomas como boca seca, obstruções, ronco, prurido 
nasal entre outros são frequentes. Abordar os usuários nos espaços de salas de es-
pera quanto aos sintomas e orientação para conscientização acerca da respiração, 
torna a informação mais disseminada e efetiva. 

n Objetivo Caracterizar os sintomas dos usuários assistidos na semana do respirador oral.

 Método Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo, de referência temporal transversal, 
realizado no período de agosto de 2017, na semana do respirador oral, na clínica 
escola de saúde de uma Universidade particular. A coleta de dados foi feita com o 
instrumento elaborado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para a sema-
na do respirador oral, abordando sintomas como resfriados frequentes, boca seca, 
obstruções, ronco, prurido nasal, dentre outros. Após levantamento, eram realizadas 
orientações sobre o modo correto de respirar, as consequências de uma respiração 
alterada e quais profissionais procurar para os devidos cuidados. 

A Resultados (31,9%) referiram dificuldades em respirar pelo nariz, (52,7%) respirar pela boca, 
(30,5%) ter resfriados frequentemente, (48,6%) prurido nasal, (43%) obstrução nasal, 
(47,2%) espirros seguidos, (34,7%) secreção nasal frequentemente, (47,2%) ronco, 
(40,3%) algum problema com o sono, (59,7%) dorme de boca aberta, (59,7%) cansaço 
durante o dia, (56,9%) acordam com a boca seca.

1 Conclusão Conclui-se que, após análises das avaliações realizadas, observou-se que os sinto-
mas de maior prevalência, na devida ordem, foram: dormir de boca aberta e cansaço 
durante o dia, que revelaram os maiores valores, sendo estes a mesma quantidade, 
seguido, como consequência, acordar com a boca seca, além de respirar pela boca, 
acompanhado de prurido nasal, obstrução nasal, ronco e espirros seguidos, também 
com valores análogos.

L Descritores Sintomas; Respiração; Semana de Atenção ao Respirador Oral.
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P064 EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE TERAPIA 
MIOFUNCIONAL NO TRATAMENTO DA RESPIRAÇÃO ORAL EM 
INDIVÍDUOS COM MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA: ENSAIO CLÍNICO 

Q Autores Leticia Korb da Silva, Giédre Berretin-Felix.

V Introdução A impossibilidade de respirar pelo nariz leva o indivíduo a desenvolver respiração 
oral, que pode gerar mudança na morfologia craniofacial, induzindo à má oclusão. 
Poucos estudos abordam o processo de intervenção miofuncional orofacial em cri-
anças e adolescentes com respiração oral, sendo que o encaminhamento do paci-
ente com má oclusão para o fonoaudiólogo tem sido realizado tardiamente. 

n Objetivo Verificar a efetividade de um Programa de Terapia Miofuncional Orofacial (PTMO) 
voltado ao tratamento da respiração oral habitual em adultos com má oclusão den-
tária.

 Método Nove adultos com má oclusão dentária foram submetidos ao PTMO e outros quatro 
permaneceram sem terapia (GC). Para o grupo de estudo, as avaliações foram reali-
zadas uma semana antes e uma semana após a finalização do PTMO. Para o GC foi 
realizada a avaliação inicial e repetidos os exames três meses após. Foi realizada a 
avaliação do tipo e modo respiratórios da função respiratória do Protocolo MBGR 
e da medida de pico de fluxo inspiratório, por meio do In-Check Nasal. O PTMO foi 
constituído por 12 sessões, duas vezes por semana. Para a comparação entre os da-
dos foram utilizados os testes t pareado e de Mcnemar. 

A Resultados Após a aplicação do programa de terapia foi observada adequação do tipo respira-
tório em 66,7% dos pacientes tratados. Além disso, 88,9% dos pacientes respiradores 
orais ou oronasais passaram a respirar por via exclusivamente nasal. Também houve 
aumento do pico de fluxo inspiratório no grupo de pacientes tratados, sendo que 
33,3% destes atingiram a normalidade. Houve diferença estatisticamente significan-
te para a comparação entre os resultados pré e pós-terapia para o grupo de estudo 
quando considerados os resultados do tipo respiratório (p=0,041), modo respiratório 
(p=0,029) e pico do fluxo inspiratório nasal (p=0,002), enquanto para o GC não houve 
mudança (p>0,05).

1 Conclusão A aplicação do PTMO resultou em melhora dos parâmetros respiratórios, demons-
trando ser efetivo para o tratamento da respiração oral em indivíduos com má oclu-
são dentária.

L Descritores Respiração; Ortodontia; Terapia miofuncional; Fonoaudiologia.
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P065 FUNÇÃO MASTIGATÓRIA APÓS O TRATAMENTO DE CÂNCER 
DE CABEÇA E PESCOÇO: ACHADOS ELETROMIOGRÁFICOS 

Q Autores Renata Camilla Favarin Froes, Raquel Rodrigues Rosa, Paulo Sérgio da Silva Santos, 
Cássia Maria Fisher Rubira, Giédre Berretin-Felix.

V Introdução Em indivíduos acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço, a função mastigatória 
pode estar ineficiente devido à localização do câncer ou ao tratamento, mesmo com 
o seu termino.

n Objetivo Investigar o efeito do tratamento do câncer de cabeça e pescoço na função mas-
tigatória, quanto à atividade eletromiográfica. Métodos: Aprovado pelo do Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru, 
(CAAE:59800016.3.0000.5417), com 19 indivíduos, média 53,2 anos.

 Método Na avaliação eletromiográfica os eletrodos foram posicionados paralelamente às 
fibras dos músculos masseter e temporal. Foi realizada a mastigação unilateral, com 
uma goma de mascar sem açúcar, primeiro do lado direito e depois do lado esquer-
do, durante 20-25 ciclos.

A Resultados O Impacto Total, relacionado à atividade muscular global, foi de 1654,93%s (lado 
direito) e 1812,68%s (lado esquerdo). O Impacto total por ciclo, representando a ati-
vidade muscular total pelo número de ciclos mastigatórios, 76,81%s (lado direito) 
e 83,37%s (lado esquerdo). Elipse de confiança, que verifica a reprodutibilidade do 
padrão de contração dos músculos mastigatórios, foi encontrado 34924,05% (lado 
direito) e 35586,6% (lado esquerdo). No Módulo Médio, indicando a distância do cen-
tro da elipse com a origem dos eixos, foi encontrado valor de 106,85% (lado direito) 
e 144,15% (lado esquerdo). Para a Fase, ângulo entre os eixos x e a linha que une 
o centro da elipse com a origem dos eixos, o valor médio 158,96° (lado direito) e 
146,78° (lado esquerdo). Para o índice de Simetria da Mastigação, que demonstra se 
a mastigação direita e esquerda foi realizada com padrão muscular simétrico, foi 
obtida média de 25,68%. Para o Trabalho e Balanceio, diferença entre as atividades 
produzida pelos músculos do lado de trabalho e o balanceio, mostrou médias de 
52,95% (masseter) e 15,53% (temporal). Na frequência mastigatória, foram obtidas 
médias de 1,42Hz (lado direito) e 1,46Hz (lado esquerdo). 

1 Conclusão Indivíduos após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço apresentaram aumento 
da atividade, variabilidade, incoordenação e assimetria dos músculos mastigatórios, 
além de melhor coordenação neuromuscular para o músculo masseter em relação 
ao temporal durante a função.

L Descritores Câncer de cabeça e pescoço; Mastigação; Eletromiografia. 
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P066 INFLUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA ATIVIDADE 
ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA ENVOLVIDA NA 
MASTIGAÇÃO EM CRIANÇAS COM DENTIÇÃO DECÍDUA 

Q Autores Simone Capsi Pires, Erissandra Gomes, Cesar Ferreira Amorin, Elsa Regina Justo 
Giugliani.

V Introdução Durante o AM, há estimulação de masseteres, principais músculos mastigatório. Na 
sucção por mamadeiras, ocorrem ações de outros músculos, o que pode acarretar 
em alterações no desenvolvimento da função mastigatória. Não existem estudos que 
verifiquem o efeito do AM na mastigação em crianças com dentição decídua comple-
ta, com uso de eletromiografia de superfície. 

n Objetivo Verificar a influência da duração do AM na atividade eletromiográfica de músculos 
masseteres e suprahióideos durante a mastigação de alimentos de diferentes consis-
tências em crianças com dentição decídua completa. 

 Método Estudo transversal aninhado a uma coorte contemporânea, envolvendo 143 crianças 
nascidas no HCPA Foi realizada a avaliação da mastigação por eletromiografia de 
superfície, verificando a atividade elétrica da musculatura de masseteres e suprah-
ióideos com três alimentos com consistências diferentes. Foi verificada a associação 
do AM (exposição) com a atividade eletromiográfica da musculatura dos masseteres 
e suprahióideos (desfecho), considerando o AM como variável categórica (< e > 12 
meses). Foram utilizados os testes t de Student independente e pareado para as aná-
lises.

A Resultados A variável AM foi analisada de forma contínua, expressa em meses e houve correla-
ção linear estatisticamente significativa entre duração do AM e atividade muscular 
do masseter com o biscoito crocante e o pão de queijo. 

1 Conclusão Houve maior atividade de masseteres na mastigação de alimentos mais consistentes 
para as crianças que receberam AM por maior período.

L Descritores Aleitamento materno; Mastigação; Eletromiografia.
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P069 ALTERAÇÕES MIOFUNCIONAIS DO RESPIRADOR ORAL 
INFANTIL – REVISÃO SISTEMÁTICA

Q Autores Jennifer Alvares Trindade, Raiane de Moraes Pacheco, Laura Caroline Côrtes Reis 
Sousa, Maiara Tomanchieviez, Mariana Müller da Cruz, Victória Correa de Quadros, 
Lisiane De Rosa Barbosa.

V Introdução A respiração oral é uma alteração que se apresenta com grande frequência na in-
fância, podendo-se relacionar com fatores genéticos, hábitos orais inadequados e 
obstrução nasal de grau considerável. Essa alteração respiratória pode não só de-
sajustar padrões de crescimento da face como também favorecer desequilíbrio em 
órgãos e sistemas de todo o organismo, comprometendo a qualidade de vida da cri-
ança. Faz- se necessário, portanto, caracterizar as principais alterações miofunciona-
is da criança respiradora oral, visando planejar melhores estratégias de avaliação e 
intervenção fonoaudiológica. 

n Objetivo Descrever as principais alterações miofuncionais de pacientes com respiração oral.

 Método Desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura por parte do núcleo de 
pesquisa da Liga de Motricidade Orofacial - UFCSPA. Foram selecionados apenas os 
artigos disponíveis gratuitamente on-line, publicados nas plataformas LILACS, Scielo 
e PubMed, nas línguas português e inglês, sem recorte de data de publicação . Foram 
selecionados os trabalhos que possuíam os descritores “respiração bucal”, “obstru-
ção nasal”, “terapia miofuncional” e “fonoaudiologia” como palavras-chave. 

A Resultados A partir da combinação dos descritores, foram encontrados 821 artigos, mas apenas 
26 selecionados por se adequarem ao objetivo. Entre os escolhidos, 15 relatam ter 
encontrado diversas alterações miofuncionais na criança respiradora oral, com as 
seguintes em comum: perfil da face alongado; ângulo nasolabial alterado; assimetria 
facial; hipotonia, hipotrofia e hipofuncão dos músculos elevadores da mandíbula; 
alteração da força muscular dos lábios e bochechas; tensão do músculo constritor 
da faringe e suprahiodeos, lábio inferior evertido, alteração da posição habitual da 
língua com tendência a elevação de dorso e ápice rebaixado, presença e movimen-
tos primários de língua.

1 Conclusão São relatadas na literatura alterações nos órgãos articulatórios, craniofaciais e den-
tárias, corporais e nas funções orais relacionadas à respiração oral, além de dificul-
dades de aprendizagem e alterações nutricionais. Tendo em vista as consequências 
da respiração oral nos desenvolvimentos físico e psicológico da criança, ressalta-se 
a importância de informações quanto a este conteúdo para a prevenção e interven-
ção, favorecendo para uma possível minimização dessas alterações, resultando uma 
melhor qualidade de vida.

L Descritores Respiração bucal; Obstrução nasal; Terapia miofuncional; Fonoaudiologia.
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P070 BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO: UMA FERRAMENTA 
PARA TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

Q Autores Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, Camila Maria da Silva, Eduarda Correia Moretti, 
Leandro Araújo Pernambuco, Hilton Justino da Silva.

V Introdução A preocupação c om a deglutição, fez com que surgissem diversas propostas na re-
abilitação, sendo a automonitoramento uma das modalidades atualmente utilizadas. 
Com o avanço tecnológico das terapias de automonitoramento, surgiu o biofeed-
back eletromiográfico (BioEMG), que é uma ferramenta capaz de trazer informações 
da atividade muscular em tempo real. 

n Objetivo Elaborar um protocolo de treinamento muscular com o BioEMG parametrizado, com 
fundamentação fisiológica/fonoaudiológica. 

 Método Para alcançar os objetivos da pesquisa, a metodologia foi dividia em duas fases: 1ª 
fase: Criação do pla no de tratamento. Para tanto, inicialmente foi realizado um le-
vantamento na literatura científica a respeito da fisiologia do exercício. 2ª fase: Cria-
ção do program a de automonitoramento da deglutição com eletromiografia. Para 
tanto, foi criado o plano de acompanhamento e automonitoramento da deglutição 
com o BioEMG. Após a criação dos programas supracitados, foi realizada a criação 
da proposta de protocolo de tratamento da deglutição com o BioEMG. 

A Resultados Foram encontrados 6 artigos e de acordo com a literatura científica pesquisada, 
criou-se um protocolo de 8 sessões de tratamento, em quatro semanas, duas sessões 
por semana, com duração de 40 minutos, com o BioEMG associado. 

1 Conclusão Com base nos achados da literatura foi possível criar um protocolo de tratamen-
to, com fundamentação fisiológica e embasamento fonoaudiológico, que pode se 
mostrar promissor no treinamento e fortalecimento do processo deglutitório. Para 
verificar a eficiência do mesmo, sugere-se a realização de pesquisas que comparem 
esse plano de treinamento com terapias convencionais e sem o apoio do BioEMG.

L Descritores Tratamento; Língua; Laringe; Deglutição; Eletromiografia.
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P071 EFEITO IMEDIATO DA LASERTERAPIA NA PERFORMANCE DO 
MÚSCULO MASSETER DURANTE A MASTIGAÇÃO 

Q Autores Sara Loureiro de Souza Ferreira, Aline Natallia Simões de Almeida, Roberto Sávio de 
Assunção Bastos, Daniele Andrade da Cunha, Lucas Carvalho Aragão Albuquerque, 
Camila Maria da Silva, Hilton Justino da Silva.

V Introdução A laserterap ianaprática fonoaudiológica é entendida como o uso do Laser de Baixa 
Intensidade (LBI) para diferentes tratamentos devido a sua ação analgésica, anti-in-
flamatória e biomoduladora das funções fisiológicas celulares. A laserterapia po-
deser aplicada como terapia complementar para fortalecimentoourelaxamento dos 
músculosmastigatórios, dentre eles, o masseter. Contudo, ainda anão é elucidado o 
real efeitomuscular com a aplicação do LBI.

n Objetivo Verificar o efeitoimediato da aplicação do laser de baixaintensidadena performance 
do músculo masseter durante a mastigação.

 Método Trata-se de um estudo de caso em que opaciente do gênerofeminino, 30 anos, sem 
queixas de mastigação, deglutição ou alterações miofuncionais, foi submetido ao 
procedimento de mensuração da atividade elétrica dos músculos masseter, bilate-
ralmente, antes e imediatamente apósa aplicação de LBI. Foi aplicado o LBI em dois 
dias distintos, com nove dias de diferença entre eles. A eletromiografia de superfície 
(EMGs) foi realizada no repouso, na máxima intercuspidação (MI) e namastigaçãoli-
vre (ML) com um pedaço de biscoito, por 10 segundos.

A Resultados Na avaliação d a atividade elétrica do músculo masseter por meio da EMGs, no pri-
meiro dia, com aplicação do LBI com intensidade deenergia de 3J/cm3, foram encon-
trados,em repouso, uma discreta redução dos valores médios após aplicação tanto à 
direita como à esquerda. No segundo dia, com a aplicação de 6J/cm3 de energia, os 
valores de repouso para ambos os masseteres mantiveram-se semelhantes. Houve 
redução da atividade elétrica para o masseter direito e esquerdo. A atividade elétri-
ca do masseter na mastigação livre se manteve com valores semelhantes à direita 
e houve um aumento à esquerda após aplicação de LBI tanto no primeiro dia e no 
segundo dia.

1 Conclusão Houve diferença entre os achados eletromiográficos dos músculos masseter bilate-
ralmente, sugerindo que a laserterapia tem efeito imediato na função do músculo 
masseter, promovendo equilíbrio da performance dos músculos em repouso e du-
rante a função de mastigação. 

L Descritores Terapia a laser de baixa intensidade; Músculo Masseter; Eletromiografia; Fonoaudi-
ologia.
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P072 INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA SÍNDROME DE 
SILVER-RUSSELL: RELATO DE CASO 

Q Autores Sara Patrícia Agnes Martins, Anderson Weyder Silva de Jesus, Maria Aline de Lucena 
Lima, Angelina Maria de Castro, Yuri Patrick Oliveira de Medeiros, Patrícia Gomes 
Barboza.

V Introdução A síndrome de Silver-Russel (SSR) é uma doença clinicamente e geneticamente het-
erogênea, seu fenótipo é caracterizado por restrição pré-natal e pós-natal do cresci-
mento, assimetria de membros, clinodactilia do quinto dedo da mão e um número 
variável de dismorfismos faciais, entre eles: a desproporção craniofacial e a face tri-
angular. O que incita poucos artefatos craniofaciais, orais e até comprometimento 
cognitivo. 

n Objetivo Apresentar um caso clínico com esta afecção genética, abordando os aspectos fo-
noaudiológicos associando-os à descrição fenotípica. 

 Método Criança do sexo masculino, 2 anos e 11 meses de idade, vinculado a clínica de uma 
instituição de ensino superior com alteração nas funções estomatognáticas. O pa-
ciente já veio diagnosticado com SSR, foram assinados os termos de Autorização e 
de Compromisso para autorizar o uso de imagens e relados do discurso familiar para 
cunho científico. Foi utilizado o Protocolo MBGR (Orofacial myofunctional evalua-
tion – MBGR Protocol, 2009) para realizar a avaliação miofuncional orofacial e testes 
complementares como avaliação estática e dinâmica das funções orofaciais.

A Resultados No exame físico foram constatados os principais sinais clínicos da SSR que incluiu 
retardo no crescimento de origem pré-natal, fácies típica, assimetrias ósseas, ex-
ceto presença de clinodactilia do 5º dedo. A avaliação cognitiva e fonoaudiológica 
mostraram distúrbio de linguagem oral e comprometimento das funções estoma-
tognáticas, principalmente no que concerne a mastigação e deglutição. O paciente 
que chegou sem deambular, já consegue andar sozinho. Alimenta-se com sólidos e 
apresentou uma diferenciação na abertura bucal de 1,0 mm para 6mm de diâmetro, 
medida estabelecida com o uso do paquímetro. O mesmo realiza movimentação de 
língua em região periorbicular, o que anteriormente era indetectável este movimen-
to lingual devido à amplitude mandibular reduzida e falta de mobilidade de língua. 
Sua oralidade ainda não é inteligível, porém sua expressão facial melhora diuturna-
mente devido aos exercícios miofuncionais, que estão sendo envoltos pelo trabalho 
fonoaudiológico e familiar. 

1 Conclusão O relato de caso possibilitou a divulgação do fenótipo da SSR com suas manifes-
tações fonoaudiológicas pouco difundidas na área da Fonoaudiologia. O trabalho 
fonoaudiológico juntamente ao familiar são imprescindíveis para a evolução do pa-
ciente no setting terapêutico, ampliando as contribuições da clínica de forma efetiva 
e substancial.

L Descritores



Anais do 11º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial  |  PÔSTERS

133

P073 PARESIA FACIAL PÓS-OPERATÓRIA EM CRIANÇA 
DIAGNOSTICADA COM TUMOR LOCALIZADO EM FOSSA 
POSTERIOR  

Q Autores Lisiane De Rosa Barbosa, Laura Fuchs Nunes, Gabriela Pereira da Silva, Camila Lucia 
Etges.

V Introdução O câncer infanto-juvenil é considerado uma doença rara, de etiologia pouco conhe-
cida, podendo corresponder até 3% dos tumores malignos na população mundial. Es-
tes sujeitos podem apresentar distúrbios de deglutição e/ou alimentação, desordens 
de comunicação, alterações na motricidade orofacial, dentre outras questões: o que 
requerem o apoio de um fonoaudiólogo. Crianças com tumores de sistema nervoso 
central, principalmente, possuem alta incidência destas alterações pós-ressecção tu-
moral – entre 39% a 83%. 

n Objetivo Descrever um caso de paresia facial pós-operatória em criança diagnosticada com 
tumor expansivo localizado em fossa posterior.

 Método Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer número 1.871.433. 
Paciente do sexo masculino, 4 anos e 8 meses de idade, chegou ao hospital para in-
vestigação de recidiva tumoral – Ependimoma grau II localizado em fossa posterior. 
Após diagnóstico realizou procedimento cirúrgico para ressecção do mesmo, sendo 
lesionado o VI par craniano (nervo abducente). Foi encaminhado para avaliação fo-
noaudiológica, na qual foi diagnosticado com disfagia orofaríngea de grau modera-
do a severo e paresia facial em hemiface direita. 

A Resultados Realizada terapia fonoaudiológica por meio de exercícios isométricos, isotônicos e 
isocinéticos em atendimentos diários durante internação hospitalar. Após melhor or-
ganização oral, gerenciamento da saliva e maior elevação laríngea em deglutição, 
se iniciou a avaliação clínica da deglutição com alimentos pastosos liquidificados. 
Nesse momento foi possível observar melhora na salivação, mastigação, gustação, e 
deglutição, funções que estavam prejudicadas em função da paresia facial. Através 
das sessões fonoaudiológicas foi possível reintroduzir alimentação por via oral de 
forma segura, prevenindo aspirações traqueais e possíveis alterações respiratórias, 
por meio de treinos de deglutição com alimentos pastosos liquidificados. 

1 Conclusão Pode-se identificar a importância da avaliação e acompanhamento fonoaudiológico 
nos casos de tumores localizados no Sistema Nervoso Central, pois a presença de dis-
túrbios miofuncionais e de Disfagia Orofaríngea não identificada pode causar piora 
no quadro geral do paciente.

L Descritores Fonoaudiologia; Oncologia; Pediatria.
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P074 ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRÉ-CIRÚRGICA EM CRIANÇA 
COM SEQUÊNCIA DE ROBIN: RELATO DE CASO 

Q Autores Lisiane De Rosa Barbosa, Gabriela Pereira da Silva, Julianne Wagner, Camila Lucia 
Etges, Maria Cristina de Almeida Cardoso.

V Introdução A sequência de Robin (SR) é descrita na literatura como uma tríade de anomalias 
caracterizada por micrognatia, glossoptose e fissura de palato. Crianças com essas 
anomalias congênitas podem apresentar dificuldade respiratória e alimentar, além 
de perda auditiva e atraso de desenvolvimento. A atuação fonoaudiológica, em 
período pré-cirúrgico de distração mandibular em caso de Sequência de Robin, é rel-
evante principalmente para adequação postural, proporcionando permeabilidade 
da via aérea e organização oral. 

n Objetivo Descrever atuação fonoaudiológica pré-cirúrgica em paciente com Sequência de 
Robin. 

 Método Menina, dois meses, nascida de 35 semanas e peso 2475g, diagnosticada com SR 
– glossoptose, micrognatia e fenda palatina transforame completa. Está em acom-
panhamento com equipe de multiprofissional. Em avaliação fonoaudiológica inicial, 
observou-se vedamento labial, pressão intraoral reduzida, frênulo lingual encurta-
do, esforço respiratório, estase salivar em cavidade oral, dificuldade na sucção e na 
deglutição salivar. Criança se alimentando por via alternativa exclusiva. Tem indi-
cação para procedimento distração mandibular para após, dar continuidade com 
tratamento cirúrgico para fissura palatina. Estudo baseado em um relato de criança 
em acompanhamento em hospital infantil da cidade de Porto Alegre - RS, em março 
de 2018. Aprovado pelo CEP sob o parecer de nº 333.608.

A Resultados Realizadas 8 sessões de terapia fonoaudiológica com estimulação sensório motora 
oral (ESMO) e de sucção não nutritiva (SNN). Em ESMO, paciente demonstrou aver-
são ao toque em região intraoral, sendo assim, trabalhou-se, inicialmente, com esti-
mulação sensorial em extremidades. Na estimulação com SNN em dedo enluvado, 
observou-se melhora na sensibilidade e na coordenação para deglutição. Realizadas 
orientações de posicionamento postural, com decúbito ventral, visando melhor per-
meabilidade da via aérea, além de orientações de SNN e higiene oral, proporcionan-
do maior conforto e organização oral. 

1 Conclusão O atendimento fonoaudiológico precoce é essencial devido ao contato que a criança 
deve ter com experiências orais positivas. As estimulações realizadas ajudam a pro-
mover este contato, dessensibilizando a região oral e desenvolvendo a mobilidade 
e adequação de tônus da musculatura orofacial. Desta forma, a intervenção fonoau-
diológica possibilita uma melhor qualidade de vida, com maior conforto e confiança 
à criança no seguimento dos tratamentos.

L Descritores Síndrome de Pierre Robin; Fonoaudiologia; Lactente.
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P075 REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NAS CIRURGIAS DE 
REANIMAÇÃO FACIAL 

Q Autores Marion Renée Mory, Adriana Tessitore, Leopoldo Pfeilsticker, Jorge Rizzato Paschoal, 
Mariá Germainne Lucyle Homem Da Costa.

V Introdução Paralisia facial periférica.

n Objetivo Promover a reabilitação funcional do terço médio da face na Paralisia Facial Perifé-
rica (PFP) de longa data, após reanimação facial através da cirurgia de Gilles, onde o 
músculo temporal é transferido para a região da comissura labial.

 Método Consta do acompanhamento clínico de paciente do sexo feminino com 52 anos, aco-
metida de (PFP) grau 6 House Brackmann (HB) de longa data decorrente de cirurgia 
para retirada de Neurinoma do Acústico, da orelha média em 2007. Realizada a rea-
bilitação na época, porém, sem sucesso. Indicada cirurgia de Gilles para reanimação 
facial, realizada em 2015 no Hospital de Clínicas – UNICAMP. A reabilitação se dá 
inicialmente com o controle consciente da região anatômica transferida, impulsio-
nando expressões faciais como sorriso, para posteriormente tornar-se automática. A 
paciente teve o acompanhamento fonoaudiológico pós-operatório por seis meses 
da seguinte forma:

1. Atuação no Músculo Temporal dissecado e transferido mediante manobras bi digi-
tal intra e extraorais com deslizamentos suaves sobre os músculos faciais.

2. Percepção o papel do Músculo Temporal na gênese do movimento de sorriso, 
inicialmente de forma consciente mediante apertamento dentário estimulando 
o sorriso, levando-o posteriormente a automatizar o movimento sem recorrer ao 
apertamento.

3. Paciente recebeu orientação para estimular em domicílio seguindo as orientações 
de percepção da contração do Músculo Temporal associada ao sorriso, e posterior-
mente sorrir espontaneamente, visando à integração da função no nível cortical.

A Resultados Ao final do período de quatro meses houve uma melhora no repouso facial, um ga-
nho no sorriso fechado comprovado pela aferição do ângulo da comissura labial 
(ACL) nas fotos pré e pós-reabilitação. A paciente relata melhora nas funções de Mas-
tigação, Fala e Respiração e no sorriso social. 

1 Conclusão Concluímos que é de suma importância a reabilitação funcional pós-cirurgia de rea-
nimação facial na cirurgia de Gilles, visto que, o músculo temporal inervado pelo 
nervo trigêmeo irá ter a função de um músculo facial e isto deverá ocorre inicialmen-
te em nível consciente para posteriormente se tornar automático.

L Descritores
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P076 VISÃO DA POPULAÇÃO SOBRE TRAUMA DE FACE 

Q Autores Mirella Pereira Castelo Branco, Natalia de Castro e Silva Martins, Giorvan Anderson 
dos Santos Alves, Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa, Luciana Moraes Studart-
Pereira. 

V Introdução O trauma de face possui etiologia variável e tem se apresentado crescente nas últi-
mas quatro décadas, principalmente devido ao aumento de acidentes automobilísti-
cos, motobilísticos e violência urbana. É considerado uma das agressões mais dev-
astadoras devido às consequências emocionais e à possibilidade de deformidades. 
Nesse sentido, faz-se necessário investimentos em políticas educacionais e preventi-
vas acerca desse tipo de acidente. 

n Objetivo Averiguar o entendimento da população recifense e pessoense sobre etiologia do 
trauma de face e a faixa etária mais acometida. 

 Método Tratou-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional e transversal. Utili-
zou-se a estratégia de coleta secundária a partir de banco de dados. Analisou-se 948 
questionários realizados durante a campanha: Fonoaudiologia no trânsito: um sinal 
vermelho para o trauma de face, nas cidades do Recife e João Pessoa. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer n.2.131.348. A análise infe-
rencial dos dados foi realizada por meio do teste Qui-quadrado de Pearson e para 
avaliar a força de associação entre as variáveis, foi adotado nível de significância de 
5%. 

A Resultados A maioria dos entrevistados foram sujeitos do sexo feminino, adultos, com faixa etá-
ria entre 20 e 59 anos (64%) e com escolaridade do ensino médio completo (37,7%). 
Maior parte também referiu não ter conhecimento sobre o trauma de face (61,1%). 
Os participantes acima de 60 anos de idade alegaram saber mais sobre o trauma de 
face (45,3%) quando comparados aos adultos (40,7%) e jovens (25,8%). Em relação 
à população mais acometida pelo trauma de face, o estudo apontou que os idosos 
são os mais referidos pelos entrevistados (37,9%) em detrimento das crianças (13%) e 
jovens (14,5%).  No que se refere à etiologia a maioria (39,5%) considerou o acidente 
de trânsito como causa mais provável em contrapartida das quedas e acidentes do-
mésticos (14,2%). 

1 Conclusão O estudo indica desconhecimento da população sobre o trauma de face, numa rela-
ção inversamente proporcional ao grau de escolaridade. Ressalta-se, também, dis-
torções sobre a faixa etária mais acometida, tendo em vista que já é consenso o 
maior acometimento dos jovens. Acredita-se que este resultado pode fomentar o 
planejamento de futuras campanhas preventivas aos acidentes de trânsito.

L Descritores Traumatismo da face; Trauma; Acidente de trânsito.
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P077 O USO DE BANDAGEM ELÁSTICA EM PARALISIA FACIAL 
PERIFÉRICA DE GRAU IV: RELATO DE CASO  

Q Autores Tatiana Catarina da Silva Ramos, Andréa Pereira da Silva.

V Introdução Paralisia facial periférica (PFP) é uma doença decorrente da redução ou interrupção 
do influxo nervoso ao nervo facial, podendo causar importantes alterações funcio-
nais e/ou psicossociais ao paciente. São diversas as etiologias da PFP sendo os trau-
mas a segunda maior causa, ficando atrás apenas das causas idiopáticas. No caso do 
trauma do osso temporal, o prognóstico da PFP é definido segundo: a gravidade do 
trauma, o acometimento imediato ou tardio do nervo facial, o grau de PFP, o envolvi-
mento da função auditiva e vestibular etc. Seu tratamento em geral é cirúrgico e/ou 
medicamentoso associado ou não a terapia de reabilitação. 

n Objetivo Verificar o efeito da bandagem elástica (BE) associada a técnicas de Facilitação Neu-
romuscular e Proprioceptiva (PNF) em paciente com PFP. 

 Método Paciente do sexo masculino, 49 anos, com diagnostico de traumatismo crânio ence-
falico, hemorragia intracerebral temporal direita, hemorragia meningea fronto-pa-
rietal direita e fraturas do osso temporal e esfenoidal esquerdo, por queda. Após seis 
dias, houve aparição de otorreia associada a PFP, tratada por corticoterapia, sem re-
gressão dos sintomas, necessitando de cirurgia para descompressão do nervo facial 
e plastia do canal auditivo. Apesar a intervenção, persiste a PFP de grau IV (House e 
Brackmann) com hiperactividade do musculo occipito-frontal direito, sinal de Bel e 
assimetria da boca à esquerda. Iniciou de imediato um programa de reabilitação fo-
noaudiologica intensivo, com sessões diarias, durante 3 meses. O tratamento incluiu: 
massagem da hemiface hiperativa e da hemiface paralisada, segundo as técnicas 
de PNF, exercícios funcionais associada à aplicação do método Therapy Taping® 
que consiste no uso do recurso terapêutico da BE através da estimulação tegumen-
tar, com o intuito de proporcionar estímulos sensoriais para a facilitação dos ajustes 
motores e funcionais. Foi aplicada BE do lado direito para inibir a hiperatividade do 
musculo occipito-frontal e do lado esquerdo para estimular dos musculos paralisa-
dos. 

A Resultados 3 meses após o início do programa, a PFP regrediu do grau IV ao II. Houve melhoria 
da hiperatividade do lado direito, da simetria da boca e oclusão palpebral completa.

1 Conclusão A BE, associada às técnicas de PNF, parece aumentar a eficácia do tratamento da 
PFP.

L Descritores
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P078 EXPRESSÃO FACIAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON   

Q Autores Angela Ruviaro Busanello-Stella, Leonardo Sailer, Maria Rita Pimenta Rolim, Ana 
Paula Blanco-Dutra.

V Introdução A Doença de Parkinson (DP) caracteriza-se por ser progressiva e proveniente de 
problemas na secreção de dopamina. A diminuição dos movimentos musculares 
pode interferir no piscar dos olhos e na diminuição dos movimentos das expressões 
faciais, podendo chegar a inexpressividade da face. 

n Objetivo Caracterizar e comparar a expressão facial de idosos com e sem DP. 

 Método Participaram 14 idosos, com e sem a DP. A idade da amostra foi de 60 anos ou mais 
e de ambos os sexos. A coleta deu-se pela aplicação de questionário e a avaliação 
das estruturas estomatognáticas (mobilidade e tônus) e a fotografia das expressões 
faciais (repouso, tristeza, alegria, susto e brabo). A análise foi cegada e foram utili-
zados os Testes Qui-Quadrado e Correlação de Spearman, com 5% de significância. 

A Resultados Observou-se alteração na expressão facial de ambos grupos. Além disso, em ambos 
os grupos observaram-se alterações semelhantes assim como características indica-
tivas de normalidade. 

1 Conclusão A expressão facial encontrou-se parcialmente alterada nos grupos avaliados. Pode 
ter influenciado o fato de todos participantes fazerem parte de grupos de apoio e, 
com isso, terem maior preocupação com qualidade de vida. Isto reforça a importân-
cia dos estudos nessa população, a fim de melhor conhecer suas características e 
melhor assisti-los.

L Descritores Face; Músculos; Idosos; Doença de Parkinson.
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P079 PREVALÊNCIA DE HÁBITOS OROFACIAIS DELETÉRIOS NA 
POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA    

Q Autores Eliana Elizabeth Rivera Capacho, Heriberto Rangel Navia, María Angélica Meneses 
Jácome, Anely Rothxany Vivas Servita, Yelitza Alejandra Jurado Santiago, Angélica 
María Guarín Villalba, Marvelis Dávila Echavez, Jessica Alejandra Gauta Bustos..

V Introdução As rotinas e hábitos dos estudantes universitários são caracterizados por dietas pou-
co saudáveis, inatividade física e, em alguns casos, tabagismo, álcool e maconha (1) 
(2) (3) (4) (5) com o efeito agravante de que os jovens muitas vezes ignoram as re-
feições (6) (7) (8). Os hábitos deletérios, que geralmente ocorrem nesta população, 
estão associados a práticas como comer as unhas, morder os lábios, objetos mordi-
dos que, em muitos casos, degeneram em distúrbios nas funções estomatognáticas, 
gerando má oclusão dentários, dores na articulação temporomandibulares, desgaste 
de peças dentárias, dificuldades de deglutição, entre outras situações de interesse 
para o profissional da Fonoaudiologia dedicada à área de Orofacial Motor. (13) (14) 
(15).

n Objetivo Determinar a prevalência de hábitos nutricionais, orais e posturais na população uni-
versitária, a partir da adaptação do Protocolo de História Clínica MBGR. 

 Método Este é um estudo descritivo, transversal, que utilizou como ferramenta importante 
uma adaptação do segmento de: Protocolo de Avaliação Oofacial Física - MBGR “, de-
nominado” História Clínica - MBGR “, que foi aplicado a 405 estudantes universitários 
de uma universidade pública colombiana. 

A Resultados Com um nível de confiança de 95% calculado a partir da probabilidade condicional 
dada pelo Bayes Factor, os principais resultados do estudo visam a alta relação de 
hábitos posturais com sinais de alerta de transtornos de deglutição, bem como a pre-
sença de dois grupos claros de indivíduos com hábitos de mastigação semelhantes e 
características de deglutição 

1 Conclusão A população universitária é caracterizada por hábitos deletérios nos níveis alimen-
tar, oral e postural, o que pode resultar em distúrbios das funções estomatognáticas, 
além de conseqüências indesejáveis que afetam o desempenho escolar adequado. O 
estudo mostrou que o segmento do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial 
- MBGR chamado: Historia Clínica MBGR, é muito útil na clínica, mas é necessário 
especificar os itens do instrumento que visam hábitos para fins de pesquisa.

L Descritores
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P080 ORIENTAÇÃO SOBRE A RETIRADA DE HÁBITOS ORAIS X 
EFETIVAÇÃO DA REMOÇÃO DESSES HÁBITOS   

Q Autores Iasmim Kasprczak, Renata Pereira Prates, Allessandra Fraga Da Ré, Amanda Faleiro, 
Eduarda Pinto Rossoni, Gabrielle Krummenauer, Karoline Terezinha Quaresma, 
Letícia Pacheco Ribas.

V Introdução Os hábitos orais deletérios são padrões de contração muscular que podem causar 
alterações no crescimento facial e nas funções estomatognáticas. Decorre disso a 
necessidade de programas de orientação sobre a retirada desses hábitos, visando o 
adequado desenvolvimento infantil. 

n Objetivo Analisar a influência do fornecimento de orientações sobre a retirada dos hábitos 
orais com a efetiva remoção dos mesmos. 

 Método Analisou-se os dados de 184 sujeitos que responderam a um questionário sobre hábi-
tos orais, a partir do CEP 1.584.201. Destes, excluíram-se 33 que não responderam ao 
questionário adequadamente, totalizando uma amostra de 151 indivíduos. Os dados 
analisados para este trabalho referiam-se à orientação ou não da retirada de hábitos 
orais fornecida por profissionais da saúde, assim como a utilização de chupeta e ma-
madeira até a idade de 4 anos ou continuação do uso após tal idade.

A Resultados Do total da amostra, 52 (34,43%) sujeitos informaram não terem recebido orienta-
ções sobre a retirada dos hábitos orais, enquanto 99 (65,56%) informaram terem sido 
orientados. Dos sujeitos que não receberam orientações, 51 (98,07%) fizeram uso de 
mamadeira, sendo 28 (53,84%) até 4 anos de idade e 23 (44,23%) manteve o hábito 
após 4 anos. Sobre a utilização de chupeta, 33 indivíduos informaram o uso, sendo 
17 (32,69%) até 4 anos e 16 (30,76%) manteve o hábito. Dos sujeitos que receberam 
orientações, 95 (95,95%) informaram a utilização de mamadeira, dos quais 52 (52,52) 
até os 4 anos e 43 (43,43) continuaram utilizando-a após tal idade. Tratando-se da 
chupeta, 64 (64,64%) sujeitos informaram seu uso. Destes, 40 (40,40%) até os 4 anos e 
24 (24,24%) manteve o hábito. 

1 Conclusão Os resultados apontam um alto índice de utilização dos hábitos orais de sucção de 
mamadeira e chupeta em ambos os grupos analisados, observando-se uma redução 
destes hábitos após a idade de 4 anos. Contudo, não foi possível observar uma efeti-
va diferença da retirada dos hábitos orais entre o grupo que recebeu orientações e o 
grupo que não recebeu essas informações. Necessita-se, portanto, maiores investiga-
ções quanto à maneira que as orientações foram fornecidas e os fatores biopsicosso-
ciais envolvidos nesse processo.

L Descritores Desenvolvimento infantil; Hábitos; Mamadeiras; Chupetas.
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P081 A INCIDÊNCIA DE SUCÇÃO DIGITAL EM UM GRUPO DE 
ALUNOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS

Q Autores Renata Pereira Prates, Alessandra Fraga Da Ré, Amanda Faleiro, Eduarda Pinto 
Rossoni, Gabrielle Krummenauer, Iasmim Kasprczak, Karoline Terezinha Quaresma, 
Letícia Pacheco Ribas.

V Introdução Compreende-se hábito como uma acomodação adquirida pela repetição de um ato 
que se torna inconsciente. Contudo, o hábito passa a ser deletério quando prejudica 
o processo normal de crescimento e desenvolvimento do organismo humano. Nesta 
circunstância, estão os hábitos de sucção. A sucção que é um reflexo presente no es-
tágio oral do desenvolvimento e desaparece durante o crescimento normal entre um 
e três anos e meio de idade. Existem casos, no entanto, que o reflexo gera o hábito de 
sucção, o mesmo, encontra-se dentre os mais comuns dos hábitos entre as crianças.

n Objetivo Verificar a incidência da sucção digital em um grupo de crianças de uma escola de 
Porto Alegre/RS.

 Método Analisaram-se dados de 184 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 4 a 8 anos, 
através das respostas dadas em um questionário voltado para investigação do uso de 
hábitos orais. A pesquisa faz parte de um Banco de Dados, em andamento, chamado 
DATAFON com CEP 1.584.201.

A Resultados Das 184 crianças que compunham a amostra, 9 (4,89%) fizeram o uso de sucção di-
gital. Destas, 5 (55,5%) fazem uso também de chupeta e 2 (22,22%) não tiveram alei-
tamento materno. 

1 Conclusão Os hábitos orais deletérios podem causar deformações nas estruturas bucais e no 
complexo miofacial, o que o torna alvo de interesse da Fonoaudiologia. Neste es-
tudo, a sucção digital encontrou-se em valores percentuais baixos, visto que os pais 
estão sendo mais orientandos a respeito das consequências e o hábito mais comum, 
segundo estudos, é o de sucção de chupeta. No entanto, segue sendo de suma im-
portância a conscientização a respeito das consequências geradas por esse compor-
tamento na vida de um indivíduo. Sugere-se também a investigação do motivo que 
levou a criança adquirir tal hábito, pois contribuirá em sua retirada.

L Descritores Sucção de dedo; Hábitos, Crianças; Fonoaudiologia.
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P082 O PERFIL DOS HÁBITOS ORAIS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA 
MUNICIPAL 

Q Autores Gabrielle Krummenauer, Eduarda Pinto Rossoni, Allesandra Fraga Da Ré, Amanda 
Faleiro, Iasmim Kasprczak, Karoline Terezinha Quaresma, Renata Pereira Prates, 
Letícia Pacheco Ribas.

V Introdução Hábitos orais são comportamentos adquiridos que envolvem as estruturas do siste-
ma estomatognático e que, muitas vezes, afetam o desenvolvimento ideal do mes-
mo, prejudicando as funções que este desempenha. Tais hábitos estão presentes nas 
fases iniciais da vida da maioria dos indivíduos, podendo ser considerados deletérios 
de acordo com a sua intensidade, frequência e duração. 

n Objetivo Tem-se por objetivo traçar o perfil dos hábitos orais de crianças na faixa etária de 4 
a 8 anos de idade, através da análise dos dados de um questionário respondido por 
seus responsáveis.

 Método A pesquisa foi feita com base nos resultados de questionário sobre hábitos orais, 
abrangendo dados de 184 crianças do sexo feminino e masculino, que são alunos de 
uma escola da rede pública municipal de Porto Alegre, na faixa etária de 4 a 8 anos 
de idade. Tal amostra é parte de um Banco de Dados – que ainda está em constru-
ção-, chamado DATAFON (CEP 1.584.201). 

A Resultados Analisando os dados, o uso da mamadeira prevalece entre as crianças, tendo uma 
porcentagem de 84,23%. Desta, constatou-se que 40,64% fez uso até os 5 anos. A chu-
peta segue como o segundo hábito mais preponderante, com 57% da amostra, sendo 
a maioria dos infantes compreendidos no grupo que a utilizou passados os 2 anos 
de idade. Por último, a sucção digital apresenta-se com 4,9% de ocorrência, tendo a 
maioria das crianças praticando-a além dos 5 anos, com 55,5%. 

1 Conclusão A partir dos resultados do questionário, pôde-se observar que a maioria das crian-
ças utilizaram algum tipo de hábito oral durante os primeiros anos de vida. Junto a 
isto, constatou-se que este uso, em sua maioria, prolongou-se por um grande período 
de tempo, o que pode favorecer o desenvolvimento inadequado das estruturas que 
compõem o sistema estomatognático. Portanto, sugere-se investigar a relação entre 
os hábitos orais e possíveis intercorrências nas funções do sistema estomatognático 
nesta população, para que se possa oferecer oficinas de orientação fonoaudiológica 
e os encaminhamentos adequados.

L Descritores Mamadeira; Chupetas; Sucção de dedo; Sistema estomatognático.
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P083 A PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES DE FALA EM ESCOLARES E A 
PRESENÇA DE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS 

Q Autores Karoline Terezinha Quaresma, Allesandra Fraga Da Ré, Amanda Faleiro, Eduarda 
Pinto Rossoni, Gabrielle Krummenauer, Iasmim Kasprczak, Renata Pereira Prates, 
Letícia Pacheco Ribas.

V Introdução As crianças com desvios de linguagem apresentam sua inteligibilidade de fala al-
terada, o que pode interferir na aprendizagem escolar e em questões psicossociais. 
O Desvio Fonético trata-se da distorção de sons na fala, devido alterações estruturais 
ósseas e/ou musculares, envolvidas na articulação. Já o Desvio Fonológico trata-se 
do uso inadequado dos segmentos da fala, em relação ao padrão fonológico, pela 
não aquisição dos fonemas da língua. Ambos repercutem de maneira negativa no 
desenvolvimento infantil e podem ter seus prejuízos minimizados ou evitados at-
ravés de ações de prevenção. 

n Objetivo Verificar a prevalência de alterações de fala em escolares e a associação com a pre-
sença de hábitos orais deletérios. 

 Método Foi realizada a avaliação de fala de 229 escolares, de 4 a 11 anos de idade, de uma 
escola pública municipal de Porto Alegre. A avaliação fonológica foi realizada atra-
vés do Instrumento de Avaliação Fonológica(IAF). A identificação das alterações de 
origem fonética foi realizada pela análise perceptivo-auditiva dos examinadores e 
inspeção visual do movimento de língua, durante a aplicação do IAF. Foram entre-
gues questionários de hábitos orais aos pais/responsáveis dos escolares, os que não 
possuíssem o questionário preenchido corretamente foram excluídos desta pesquisa. 

A Resultados Foram analisados os dados de 123 escolares, 30% apresentavam alterações de fala, 
sendo 57% do sexo masculino, com média de idade de 6,5 anos. Em relação à preva-
lência foram observados os seguintes dados: 28,4%, dos escolares com Desvio Fono-
lógico e 1,6% com Desvio Fonético-Fonológico. No que diz respeito à presença de há-
bitos orais, dos escolares com alterações de fala, 18,9% não apresentaram nenhum 
dos hábitos orais avaliados (uso de chupeta, mamadeira e sucção digital), o uso da 
mamadeira foi o mais frequente e o tempo médio de duração dos hábitos orais foi 
em torno de 2,7 anos. As alterações de fala não parecem se associar à presença de 
hábitos orais.

1 Conclusão A prevalência de alterações de fala foi maior que as encontradas na literatura. Não 
foi possível comprovar a associação entre as alterações fonoaudiológicas e prová-
veis fatores de risco estudados. Tornam-se necessários novos estudos, que auxiliem 
na identificação dos fatores de risco e possibilitem a elaboração de ações de pre-
venção. 

L Descritores Desenvolvimento infantil; Sistema estomatognático; Linguagem infantil.
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