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RESUMO

Introdução: a respiração nasal é uma função essencial para o crescimento e
desenvolvimento equilibrado da musculatura orofacial. Objetivo: caracterizar a
postura, tônus e mobilidade de lábios e língua em crianças respiradoras orais.
Método: participaram do estudo 40 crianças respiradoras orais, 26 do sexo
masculino e 14 do feminino. Todos foram avaliados quanto à postura, o tônus e a
mobilidade de lábios e língua, utilizando-se o protocolo MBGR. Resultados: para
a variável postura de lábios encontrou-se: 32.5% de lábios entreabertos, 27,5%
alternaram abertos e fechados, 22,5% apresentaram lábios abertos e apenas
17,5% com lábios fechados. Em relação ao tônus do lábio superior: 90%
apresentaram tônus normal, 10% diminuído e nenhuma com tônus aumentado. No
que se refere ao tônus de lábio inferior 80,0% das crianças apresentam tônus
diminuído e 20,0% normal. No item mobilidade de lábios 47,5% do grupo
apresentou valores de escores considerados normais e 50,0% valores próximos a
normalidade. Em relação à postura de língua 57,5% das crianças permanecia com
a língua no assoalho, 32,5% não foi possível observar e em 10,0% a língua estava
em posição interdental. Quanto ao tônus de língua 52,5% apresentaram tônus
diminuído e 47,5% normal. Na avaliação de mobilidade de língua 55,0% das
crianças tiveram o melhor resultado e 45,0% obtiveram valores de escores bem
próximos ao melhor. Conclusão: de acordo com resultados para a maioria do
grupo de crianças respiradoras orais avaliadas foram encontradas as seguintes
características em relação aos lábios: postura entreaberta, lábio superior com
tônus normal, lábio inferior com tônus diminuído e mobilidade normal. Em relação
à língua: a postura foi no assoalho, com tônus diminuído e mobilidade normal.

Descritores: criança, orofacial, respiração bucal, língua, lábios.
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ABSTRACT

Introduction: nasal breathing is an essential function to assure a balanced growth
and development of the orofacial muscles. Aim: to characterize the posture, tone
and mobility of lips and tongue of mouth breathing children.  Methods: the subjects
of this study were 40 mouth breathing children, 26 boys and 14 girls. All subjects
were submitted to an evaluation of posture, tone and mobility of the lips and
tongue, using the MBGR protocol. Results: for the lips posture variable, it has
been observed that: 32.5% of the subjects had a semi-open lip posture, 27.5%
alternate between open and closed lips, 22.5% had an open lip posture and just
17.5% maintained their lips closed. With regards to the upper lip tone: 90%
presented normal muscle tone, 10% lower tone, and no subjects presented a
higher muscle tone. As for the tone of the lower lip 80.0% of the children presented
lower muscle tone, and 20.0% normal muscle tone.  For the lips mobility variable
47.5% of the group presented normal score values and 50.0% scored close to
normality. Regarding tongue posture, 57.5% of the children had a low-lying resting
tongue posture, 32.5% did not allow for observation of this variable, and in 10.0%
of the subjects the tongue was placed in an interdental resting posture. As for
tongue muscle tone 52.5% presented lowered tone, and 47.5% were considered
normal. When assessing tongue mobility, 55.0% of the children obtained the best
results and 45.0% had score values very close to the best. Conclusion: according
to the results for the majority of the assessed mouth breathing children, the
following characteristics were found regarding the lips: semi-opened posture, upper
lip with normal tone, lower lip with lowered tonicity and normal mobility. The
following results were found regarding the tongue: low-lying resting posture, with
lowered muscle tone and normal mobility.

Descriptors: children, orofacial, mouth breathing, tongue, lips.
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1. INTRODUÇÃO

A respiração predominantemente nasal é uma função essencial para o

crescimento e desenvolvimento equilibrado da musculatura orofacial. Para que a

respiração nasal ocorra de forma eficiente é necessário que exista condição de

passagem de ar pelas narinas. Quando ocorre a impossibilidade da respiração por

via nasal, por algum tipo de obstrução ou por hábito essa respiração irá ocorrer

predominantemente pela boca, mas na grande maioria dos casos não

exclusivamente.

O indivíduo que respira predominantemente pela boca foi denominado pela

Fonoaudiologia inicialmente como respirador bucal (Marchesan, 1998), depois

modificado para oral após consulta feita pelo Comitê de Motricidade orofacial da

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) à Sociedade Brasileira de

Anatomia (SBA) que esclareceu que bucal refere-se às bochechas e que oral seria

o mais indicado por se referir a boca ( Marchesan,  2003).  A clínica assim como

as pesquisa em Fonoaudiologia demonstram, principalmente nos últimos anos,

que o indivíduo respirador oral, ou seja, aquele que respira exclusivamente pela

boca é raro, o que se encontra é uma grande maioria de respiradores mistos ou

oronasais. Vale ressaltar, que mesmo em muitos casos, com uma passagem

estreita por uma das narinas o indivíduo consegue ter respiração nasal (Di

Francesco, 2003). Dessa forma o fonoaudiólogo deve ter atenção ao classificar

seu paciente ou seu sujeito de pesquisa de respirador oral, uma vez que a

respiração oral isolada é muito rara e a grande maioria apresenta respiração

oronasal.

Para Bianchini, Guedes, Vieira (2007) a respiração oral pode ser causada

por uma obstrução em vias áreas superiores ou por um hábito que faz com que a

passagem de ar ocorra pela boca.  Diversos fatores podem ser causadores da

respiração oral, entre esses: fatores anatômicos (desvio septal, hipertrofia

adenoideana, pós-operatório de rinoplastia e hipertrofia de cornetos inferiores),
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malformações congênitas (atresia coanal, cisto dermóide, glioma nasal e

encefalocele), inflamatórios (rinites não infecciosas, polipose nasossinusal e pólipo

antrocoanal), infecções (resfriado comum, rinossinusite bacteriana e outras

doenças infecciosas), neoplasias (osteoma, hemangioma, nasoangiofibroma

juvenil e carcinoma epidermoide), doenças sistêmicas outras causas (rinolito e

corpo estranho; perfuração septal; hematoma e abscesso septal; papiloma;

mucocele), Tsuji e Chung, 2003. Apesar de existirem tantos fatores

desencadeantes da respiração oronasal ou oral, podem ocorrer situações nas

quais a criança respire pela boca por hábito, sem nenhum impedimento real nas

vias aéreas superiores. Em outros casos, também, a criança experiência a

situação de obstrução nasal temporária e depois que o problema já está superado,

ela não consegue se adaptar ao novo padrão de respiração e permanece

respirando sem utilizar de forma competente o nariz.

Segundo Di Francesco (2003) além da respiração nasal influenciar no

crescimento e desenvolvimento craniofacial pode influenciar de maneira geral no

comportamento e na aprendizagem escolar da criança. São descritas como

características gerais do respirador oral: crescimento menor em profundidade

sagital, atresia da maxila, má oclusões dentárias, largura craniana e facial

menores, aumento da altura facial inferior, rotação do ângulo da mandíbula no

sentido horário, eversão de lábio inferior, lábio superior hipodesenvolvido, narinas

estreitas e, de forma geral, flacidez da musculatura orofacial. Algumas dessas

características também foram encontradas na pesquisa realizada por Cattoni et al.

(2007) na qual o objetivo foi descrever as características posturais e morfológicas

do sistema estomatognático de crianças respiradoras orais no que se refere a

posição habitual de lábios e língua, incluindo possibilidade de vedamento labial,

hiperfunção do músculo mentual durante à oclusão labial, à mordida e à

morfologia do lábio inferior, das bochechas e do palato duro, segundo a idade.

Foram avaliadas 100 crianças respiradoras orais na faixa etária entre 7 e 11 anos

e 11 meses, 51 do sexo masculino e 49 do feminino. Os autores concluíram que

na população estudada os aspectos mais comuns foram: posição habitual de

lábios entreabertos, posição de língua no assoalho oral, hiperfunção do músculo
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mentual durante a oclusão de lábios, lábio inferior com eversão, simetria de

bochechas, possibilidade de vedamento labial, mordida alterada e palato duro

alterado.

Diante do exposto fica evidente que a criança que respira pela boca tem

várias alterações na musculatura orofacial entre outros problemas. A prioridade

nesse estudo é estudar de forma mais aprofundada os lábios e a língua de um

grupo de crianças respiradoras orais. Na perspectiva de sistematizar a avaliação

optamos por utilizar o protocolo Exame Miofuncional Orofacial (MBGR), Genaro et

al. (2009), este além de estar publicado possui escores que permitem a

quantificação e comparação com outros estudos.  A pesquisa foi realizada com

crianças respiradoras orais na faixa etária entre 7 e 11 anos, do sexo masculino e

feminino, com o foco na caracterização da postura, tônus e mobilidade de lábios e

língua.
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2. OBJETIVO

Caracterizar a postura, tônus e mobilidade de lábios e língua em crianças

respiradoras orais.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

Os autores estão apresentados em ordem cronológica, com pesquisas e

trabalhos que avaliam, definem e caracterizam a criança respiradora oral, o foco

foi na postura, tônus e mobilidade de lábios e língua. O termo respirador bucal e

respirador oronasal, mesmo quando utilizado pelo autor, foi substituído por oral,

termo esse que será utilizado em todo o trabalho.

Marchesan e Krakauer (1995) referem que durante muitos anos o trabalho

fonoaudiológico na área da motricidade orofacial se restringiu a função da

deglutição. As autoras pontuam que o enorme crescimento de crianças

respiradoras orais nos consultórios permitiu caracterizar o quadro do respirador

oral como uma síndrome do respirador oral, com as seguintes alterações:

craniofaciais e dentárias, dos órgãos fonoarticulatórios, corporais e das funções

orais. Outras alterações como sinusites e otites freqüentes, aumento das amídalas

faríngea e palatina, halitose, alteração do sono, ronco, menor rendimento global,

agitação, dificuldade de atenção ente outros podem ser encontrados. Em relação

aos lábios foi relatado: hipofunção, lábio superior retraído ou curto, inferior evertido

ou interposto entre os dentes e secos, rachados e com alteração de cor. Sobre a

língua as autoras descrevem: anteriorizada ou com o dorso elevado para

regularizar o fluxo de ar.

Marchesan (1998) classificou as queixas e alterações do respirador oral em:

alterações craniofaciais e dentárias, dos órgãos fonoarticulatórios, corporais das

funções orais entre outras. Nas outras alterações possíveis a autora levantou,

também, alterações do sono, ronco, sinusites e otites freqüentes, halitoses, menor

rendimento físico, dificuldades de concentração, entre outros. Em relação aos

lábios e a língua: alteração de tônus e hipofunção dos lábios; lábio superior

retraído ou curto e inferior evertido ou interposto entre os dentes; lábios secos e

rachados com alteração de cor; anteriorização da língua ou elevação do dorso

para regular o fluxo de ar.
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Tomé e Marchioni (1999) realizaram um estudo com o objetivo de verificar

as diferenças da atividade muscular dos orbiculares superior e inferior da boca em

crianças respiradoras nasais e orais. Foram avaliadas 30 crianças, do sexo

feminino e masculino, com idades entre 4 anos e 6 anos e 8 meses, divididas em

15 respiradoras nasais e 15 respiradoras orais. Os registros eletromiográficos

foram realizados durante a emissão de seis sílabas: /pa/, /ba/, /ma/, /sa, / fa/, /va/.

As autoras concluíram que a atividade eletromiográfica, de ambos os músculos

estudados (inferior e superior), foi menor nas crianças respiradoras orais na

comparação com as respiradoras nasais na emissão de todas as sílabas. O que

sugere, dessa forma, menor atividade muscular, durante a emissão desse grupo

de fonemas, nas crianças respiradoras orais.

Motonaga, Berte, Anselmo-Lima (2000) tiveram como objetivo avaliar e

definir as causas da respiração oral em crianças. Como método foram avaliadas

104 crianças, 56 (53,85%) do sexo masculino e 48 (46, 15%) do sexo feminino,

entre 3 e 10 anos, com queixas clinicas de respiração oral crônica. Foram

realizadas avaliação otorrinolaringológica completa, avaliação fonoaudiológica do

sistema sensório motor oral (via observação visual e palpação) e exames

complementares (radiografia de cavum, audiometria e imitanciometria). As autoras

concluíram que as principais causas da respiração oral do grupo estudado foram:

rinite alérgica, hipertrofia de adenóide e/ou amídala, por hábito e patologias

obstrutivas associadas. Dentre as alterações orofaciais, que tem relação com o

nosso estudo, as mais presentes foram: face sugestiva de dolicocéfalo, olheiras,

mandíbula abaixada, lábios entreabertos, lábios superior e inferior alterados e

alterações dentárias.

O objetivo do estudo de Krakauer e Guilherme (2000) foi realizar uma

análise descritiva comparando a postura corporal de crianças com respiração oral

e nasal. Participaram do estudo 50 crianças respiradoras orais com faixa etária de

5 a 10 anos, que apresentassem pelo menos duas alterações, a saber: mordida

aberta anterior, lábios evertidos ou flácidos, alargamento da base do nariz,

olheiras, projeção anterior de língua e/ou flacidez facial. O grupo das crianças
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respiradoras nasais foi composto por 30 crianças da mesma faixa etária que

deveriam apresentar pelo menos duas dessas características: ausência de

alterações visuais, não usar aparelhos ortopédicos e/ou ortodônticos e ausência

de alterações neurológicas. Todas as crianças foram analisadas por meio de

fotografias tiradas em três posições: frente, perfil e costas. Os resultados

evidenciaram que crianças, entre 5 e 8 anos, respiradoras orais ou nasais

apresentaram alterações posturais. Entretanto as crianças respiradoras nasais

acima de 8 anos não apresentaram alterações posturais quando comparadas às

crianças que respiravam pela boca as quais mantinham posturas corporais

alteradas.

Para Di Francesco (2003) a respiração oral não deve ser considerada uma

adaptação fisiológica ou simplesmente uma alternativa à dificuldade de respirar

pelo nariz, mas sim uma adaptação patológica. Uma vez que essa desencadeia

uma série de distúrbios para o indivíduo.

Na pesquisa de Di Francesco et al. (2004) o objetivo foi comparar os

achados de sonolência diurna, cefaléia, agitação noturna, enurese noturna,

problemas escolares/distúrbios de atenção e bruxismo em crianças respiradoras

orais. Foram estudadas 142 crianças respiradoras orais, com idade entre 2 e 14

anos, 92 do sexo masculino e 50 do feminino, divididas em três grupos baseados

no diagnóstico principal: rinite alérgica, hiperplasia adenoamigdaliana e hiperplasia

amigdaliana. Os autores concluíram que bruxismo, enurese, agitação noturma e

cefaléia estão relacionadas com apinéia do sono sendo mais freqüentes nas

crianças com hiperplasia adenoamigdaliana, diagnóstico esse mais encontrado no

grupo estudado (46,5%). Em contrapartida sonolência diurna e cefaléia matinal

foram encontradas em baixa freqüência no grupo de respiradores orais estudados,

mesmo nos que tinham apinéia do sono.

Bonatto, Andrada e Silva, Costa (2004) tiveram como objetivo observar em

crianças disfônicas as possíveis relações entre o padrão respiratório (tipo e modo),

o sistema sensório-motor e as funções orais do sistema estomatognático. Para

isso foi realizado um estudo do prontuário de 60 crianças, na faixa etária de 5 a 14
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anos, com diagnóstico de disfonia infantil em acompanhamento fonoaudiológico e

médico, no Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Diante das conclusões dos autores, as que se relacionam mais diretamente com o

nosso estudo, foram: comprometimento em lábios, língua, mandíbula e

bochechas; as alterações de lábios e de língua estão relacionadas com as de

palato duro, de bochechas, mandíbula e de arcada dentária.

Para Tessitore (2004) a função respiratória é um dos principais objetivos na

reabilitação fonoaudiológica na área da motricidade oral. A autora dividiu em grupo

de alterações, seguindo Marchesan (1998), embora esclareça que raramente

todas essas são encontradas em um mesmo sujeito, as alterações principais são:

craniofaciais e dentárias, médicas (otorrinolaringológicas), dos órgãos

fonoarticulatórios, corporais, das funções orais. Em relação aos lábios e a língua

foi pontuado: lábio inferior evertido ou interposto entre os dentes; lábio superior

curto e retraído; lábios secos, fissurados, feridos e com alteração de cor; alteração

na posição habitual de língua, com tendência à elevação de dorso e ápice

rebaixado ou entre a arcada dentária.

Andrade et al. (2005) tiveram como objetivo levantar as alterações

estruturais dos órgãos fonoarticulatórios e más oclusões dentárias mais frequentes

em respiradores orais durante o período de crescimento facial. Foram avaliados

por três fonoaudiólogas e duas ortodontistas, 40 crianças respiradoras orais, 25

meninos e 15 meninas, na faixa etária entre 6 e 10 anos, que nunca havia sido

submetidos à intervenção ortodôntica. A partir do estudo os autores concluíram

que todos os respiradores orais avaliados apresentaram alguma alteração nos

órgãos fonoarticulatórios e más oclusões dentárias. No grupo foi observado:

postura de lábios entreabertos, lábio inferior grosso e com eversão, tônus de lábio

inferior flácido, flacidez de bochechas, músculo mentual com tônus rígido, língua

com tensão diminuída e mandíbula com postura de repousa aberta.

O objetivo dos pesquisidores Lessa et al. (2005) foi avaliar, por meio de

análise cefalométrica, as diferenças nas proporções faciais de crianças

respiradoras orais e com respiração normal. Para isso foi avaliado, em um
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Ambulatório de Otorrinolaringologia, um grupo de 60 crianças, na faixa etária entre

6 e 10 anos. Foram formados dois grupos, de acordo com o diagnóstico do tipo de

respiração: grupo I, constituído de crianças respiradoras orais, com elevado grau

de obstrução das vias aéreas e grupo II, composto de crianças respiradoras

nasais. As crianças também foram submetidas à avaliação ortodôntica por meio

de radiografias cefalométricas. Os autores concluíram que os respiradores orais

tendem a apresentar maior inclinação mandibular, padrão de crescimento vertical

com alterações nas proporções faciais normais, caracterizadas pela maior altura

facial anterior inferior e menor altura posterior da face nas crianças respiradoras

orais.

No estudo de Rodrigues et al. (2005) o objetivo foi pesquisar a ocorrência

da respiração oral em sujeitos em tratamento ortodôntico, e descrever as

alterações miofuncionais orofaciais presentes. Foram avaliados 31 sujeitos, com

idade entre 7 e 36 anos, que se encontravam em tratamento ortodôntico e não

haviam sido encaminhados para avaliação fonoaudiológica e/ou

otorrinolaringológica. Como resultado os pesquisadores encontraram que 70,97%

da amostra eram respiradores orais ou oronasais. Dentre as características foi

observado no grupo em relação à língua e lábios: 74,20% tinham postura de lábios

entreabertos, 64,52% lábios flácidos, 70,97% língua flácida. Os autores

concluíram que presença de lábios entreabertos/abertos, língua alargada, flacidez

de lábios e de língua foram características da maioria do grupo estudado.

A pesquisa de De Menezes et al. (2006) teve como objetivo determinar a

prevalência de crianças, de um projeto escolar da cidade de Recife, com

respiração oral e verificar as principais alterações faciais e de comportamento

associadas. A amostra foi composta por 150 crianças, na faixa etária entre 8 e 10

anos, 50 para cada faixa etária do sexo masculino e feminino. Foi realizada uma

avaliação fonoaudilógica e uma otorrinolaringológica. Os autores concluíram que a

prevalência de respiração oral foi alta para ambos os sexos, ressaltando que após

os testes ficou evidente que muitas crianças eram respiradores oronasais e que

uma minoria era sim exclusivamente oral. Não houve associação entre os padrões
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de comportamento e o de respiração. Por fim as características verificadas no

respirador oral foram: face alongada, olhos caídos, olheiras, narinas estreitas,

fechamento labial insuficiente, lábios ressecados e hipotônicos, lábios superior

estreito (fino), mordida aberta anterior e palato em ogiva.

O estudo de Cunha et al. (2007) identificou o estado nutricional, as

características da mastigação, modo respiratório, dados sobre o sono, olfato e

paladar em crianças respiradoras orais na comparação com um grupo de crianças

respiradoras nasais.  A amostra foi composta por 77 crianças respiradoras orais e

154 respiradoras nasais, na faixa etária de 6 a 10 anos. Como resultados as

crianças respiradoras orais obtiveram: mastigação ruidosa com escape de comida,

ausência de vedamento labial. Na conclusão dos autores foi possível verificar que

houve diminuição da ingestão de carboidratos e aumento da ingestão de lipídeos

no grupo das crianças respiradoras orais com baixo peso. Foi observado também

que as crianças respiradoras orais apresentaram maiores alterações na

mastigação quando comparadas ao grupo das respiradoras nasais.

Os objetivos da pesquisa de Perilo et al. (2007) foram quantificar e

comparar as forças axiais, média e máxima, produzidas pela língua de crianças

respiradoras orais (pré-cirúrgicas e em tratamento fonoaudiológico) com crianças

respiradoras nasais. A amostra foi composta por 15 crianças, na faixa etária entre

8 e 12 anos, sendo cinco respiradoras orais pré-cirúgicas, cinco em tratamento

fonoaudiológico e cinco respiradoras nasais. Cada participante foi submetido a

uma avaliação subjetiva das características da língua como: tensão, postura,

mobilidade e aspectos morfológicos. Para uma avaliação objetiva da força da

língua os pesquisadores utilizaram um aparelho que foi desenvolvido pelo grupo

de engenharia biomecânica da mesma universidade. A conclusão foi que a média

das forças foram maiores nos indivíduos respiradores nasais, seguidos pelos orais

em tratamento fonoaudiológico e, por fim, apresentando menores valores os

respiradores orais pré-cirúrgicos.

O objetivo do estudo de Oliveira et al. (2007) foi determinar se crianças são

avaliadas mais negativamente em decorrência de incompetência labial. Como
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método os pesquisadores utilizaram fotografias coloridas de dois grupos: um

composto de crianças com boca aberta/respiradoras orais e outro de crianças com

lábios fechados/respiradoras nasais, cada qual com quatro crianças. Estas fotos

foram apresentadas a juízes da Bélgica e do Brasil. Numa escala de 1 a 10, eles

avaliaram a maior ou menor propensão de cada criança ser tímida; ter poucos

amigos; pertencer a uma classe sócio-econômica mais baixa; ter problemas com

leitura,  escrita ou aritmética; ter chupado os dedos e ter dificuldade em respirar

pelo nariz. Na conclusão dos autores, quando os dois grupos foram comparados,

de acordo com a impressão dos juízes belgas e brasileiros, não houve diferença

na pontuação. Ao contrário da percepção habitual, os resultados sugerem que as

crianças com uma incompetência labial não são necessariamente percebidas de

forma negativa.

Almeida, Silva, Serpa (2009) verificaram em seu estudo a possível relação

entre a má oclusão e hábitos orais deletérios em um grupo de respiradores orais.

Foram coletados os dados de 41 crianças respiradoras orais e com dentição

mista, na faixa etária entre 7 e 12 anos, 21 do sexo masculino e 20 do feminino.

Foram realizadas avaliações: fonoaudiológica, otorrinolaringológica e ortodôntica.

Como resultados que se relacionam com lábios e língua os pesquisadores

encontraram: segundo a classificação de Angle, a classe II foi o tipo de má

oclusão mais encontrada no grupo; em relação aos hábitos orais houve

predomínio do hábito de colocar objetos na boca. Como conclusão final do estudo

os hábito deletérios não foram determinantes na instalação ou desenvolvimento de

más oclusões.

Tessitore e Cattoni (2010) afirmam que a respiração é matriz funcional do

crescimento e do desenvolvimento orofacial. Esclarecem que principalmente o

terço médio e inferior da face, palato e cavidade oral são influenciados pela

respiração. As alterações pontuadas pelas autoras, também, seguem a

classificação de Marchesan (1998) acrescida de alterações médicas e

otorrinolaringológicas. A questão da documentação fotográfica é muito valorizada

atualmente, assim como as medidas antropométricas e a eletromiografia.
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Ressaltam também que no caso do respirador oral pode ser necessário o uso de

documentação complementar para visualização de todas as estruturas, como por

exemplo, a telerradiografia lateral com utilização de contraste na língua. Quando

sabe-se das possíveis alterações no complexo orofacial decorrentes da respiração

oral, deve-se, segundo as autoras, complementar a avaliação com o exame clínico

das outras funções estomatognáticas, como fonação, mastigação e deglutição.
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4. MÉTODO

4.1 Preceitos Éticos

A pesquisa é de caráter quantitativo e transversal e foi aprovada pelo

Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, sob

o parecer de número 302/2008 (anexo1). A carta de autorização da Instituição na

quais os procedimentos da pesquisa foram realizados foi assinada pela diretora

responsável (anexo2).

Como preconiza o código de ética em pesquisa em seres humanos foi

necessário que os pais e/ou responsáveis das crianças/sujeitos da pesquisa

autorizassem sua participação no estudo. Foram contempladas no Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo3) as adequações éticas para

participação espontânea, manutenção do anonimato e a opção de se retirar do

estudo.

4.2 Instituição

A pesquisa foi realizada no Instituto CEFAC (http://www.cefac.br/) em

decorrência do grande número de crianças respiradoras orais atendidas na

instituição.   Dessa forma obtivemos uma amostra pertencente a uma faixa

socioeconômica próxima e todos residentes da cidade de São Paulo. A Instituição

existe há 11 anos e tem por missão o desenvolvimento de assistência, ensino e

pesquisa na área dos problemas de aprendizagem, da comunicação oral e escrita

e das alterações que prejudicam ações como respirar, mastigar e engolir. Para

tanto, promove o acesso da população à educação preventiva, ao diagnóstico e

assistência especializada, assim como realiza formação técnico-científica de
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profissionais. Tem como objetivo diminuir o sofrimento e as conseqüências físicas,

emocionais e sociais que uma série de distúrbios físicos ou funcionais, passíveis

de solução ou melhora, podem acarretar. Neste sentido de responsabilidade e

compromisso sociais foi criada uma Instituição assistencial formada principalmente

por fonoaudiólogos e enriquecida com a colaboração de médicos, dentistas e

profissionais da área da educação.

4.3 Seleção da amostra

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da PUC/SP e do aceite

da Instituição deu-se início a coleta de dados que ocorreu no período de três

meses. Durante esse período uma vez por semana (o dia escolhido foi o das

avaliações do Departamento de Motricidade Orofacial) a pesquisadora observava

a avaliação realizada pelos profissionais do Instituto.

Foram avaliadas 40 crianças respiradoras orais, 26 do sexo masculino e 14

do sexo feminino (tabela 1), distribuídas nas faixas etárias entre 7 e 10 anos

conforme a (tabela 2). A idade das crianças sujeitos da pesquisa foi determinada

de acordo com o surto de crescimento facial para o sexo feminino determinou-se

como início 10 anos e término 12 e no masculino dos 12 aos 14 anos, Medeiros

(2006).

Tabela 1 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo sexo.

Sexo N %

Masculino 26 35,0

Feminino 14 65,0

Total 40 100,0
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Tabela 2 - Distribuição das crianças da amostra segundo o sexo e idade.

Idade (anos)
Sexo

7 8 9 10
total

  Masculino 9 6 6 5 26

  Feminino 1 4 4 5 14

     10 10 10 10 40

As crianças respiradoras orais ou oronasais, na faixa etária estipulada,

vinham para o Instituto já com um diagnóstico otorrinolaringológico prévio, uma

vez que existe um acordo do Instituto CEFAC com um hospital para determinadas

avaliações médicas e exames. Esta pesquisa atendeu à alguns critérios de

exclusão para seleção dos sujeitos. Foi determinado que as crianças participantes

deste estudo não deveriam possuir nenhum tipo de comprometimento mental,

neurológico e/ou auditivo diagnosticados por médico que pudessem prejudicar a

compreensão das mensagens fornecidas pela pesquisadora durante a avaliação

e/ou que estivessem resfriadas ou gripadas

4.4 Procedimentos

4.4.1 Instrumento

Toda a coleta de dados foi realizada no Instituto CEFAC. Para obtenção

dos dados específicos de investigação desse estudo foi utilizado como

instrumento parte do protocolo MBGR (Genaro et al. 2009), utilizado na integra na

instituição. Os itens relativos à postura, tônus e mobilidade de lábios e de língua

avaliados estão grafados em cinza, no (anexo 4), no qual se encontra o protocolo

na integra. Para a coleta desses dados específicos levou-se em média de 10 a 15

minutos por criança.



16

4.4.2 Materiais

Os materiais utilizados para essas avaliações foram: luvas e espátulas de

madeira descartáveis.

4.4.3 Aplicação do protocolo MBGR (especificamente nos itens
postura, tônus e mobilidade de lábios e língua).

Durante a avaliação clínica ocorre o preenchimento do protocolo MBGR. A

criança fica sentada em uma cadeira e seus pais ao lado da mesma. O avaliador

fica de frente para a criança. Alguns itens do protocolo dependem apenas da

observação do fonoaudiólogo tais como a postura da língua e dos lábios que são

avaliados durante a postura habitual de repouso e durante a fala. Já para a

avaliação do tônus além da observação visual, o clínico também usa a palpação.

Para a avaliação da mobilidade da língua e dos lábios os movimentos são

solicitados verbalmente. Quando não há a compreensão do que é para fazer o

clínico dá o modelo do movimento requisitado. Como o objetivo dessa prova é

saber se o indivíduo tem ou não a possibilidade de realizar o movimento, na

avaliação final não é levada em consideração se o modelo foi dado ou não.

4.5 Análise dos dados

 Após o preenchimento de todos os itens constantes no protocolo MBGR,

os dados são colocados em uma planilha Excel assim como os escores obtidos. A

partir dessa planilha os dados de postura, tônus e mobilidade de lábios e de língua

de todas as crianças geraram tabelas e resultados os quais foram foi analisados

estatisticamente.
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4.6 Estatística

Foi utilizada estatística descritiva como ferramenta estatística por meio de

análise de distribuição de freqüências das variáveis de estudo.
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5. RESULTADOS

Os resultados das 40 crianças, na faixa etária de 7 a 10anos estudadas,

estão apresentados em tabelas, seguindo a ordem postura, tônus e mobilidade de

lábios  e de língua de acordo com a aplicação existente no protocolo MBGR

(anexo 4).

De acordo com resultados da amostra para a variável postura de lábios em

posição habitual (tabela 2), foi encontrado 13 (32.5%) de lábios entreabertos,

seguidos por 11 (27,5%) crianças que alternam abertos e fechados (ora abertos

ora fechados), 9 (22,5%) que apresentaram lábios abertos e apenas 7 (17,5%)

crianças do grupo com lábios fechados. Não encontramos no grupo pesquisado

nenhuma criança com fechados com tensão ou fechados em contato dentário.

Tabela 3 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo postura de lábios.

 POSTURA DE LÁBIOS N %

Abertos 9 22,5

Ora abertos ora fechados 11 27,5

Entreabertos 13 32,5

Fechados 7 17,5

Total 40 100,0

Em relação ao tônus de lábios foi avaliado separadamente o superior e o

inferior. Em relação ao tônus do lábio superior encontrou-se 36 crianças (90%)

com tônus considerado normal, 4 (10%) diminuído e nenhuma criança com tônus

aumentado.
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Tabela 4 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo tônus de lábio superior.

TONUS DE LÁBIO SUPERIOR N %

Diminuído 4 10,0

Normal 36 90,0

Total 40 100,0

Com relação ao lábio inferior 32 (80,0%) crianças apresentam tônus

diminuído e 8 (20,0%) apresentam tônus normal, nenhuma criança apresentou o

tônus aumentado.

Tabela 5 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo tônus de lábio inferior.

TONUS DE LÁBIO INFERIOR N %

Diminuído 32 80,0

Normal 8 20,0

Total 40 100,0

Em relação à mobilidade de lábios 12 provas foram aplicadas, conforme o

protocolo MBGR, são essas: protrair e retrair fechados e alternar protrair/retrair

fechados; protrair e retrair abertos e alternar protrair/retrair abertos; protrair

fechados à direita (D), protrair fechados à esquerda (E) e alternar protrair fechados

à D e a E; estalar protraídos, retraídos e alternar estalo protraídos/retraídos. Os

escores variam de acordo com: normal (0), aproximado (1), tenta realizar (2) e não

realiza (3), dessa forma o melhor resultado é zero e o pior trinta e seis. Na

amostra estudada 19 (47,5%) crianças tiveram o melhor resultado em relação à

mobilidade de lábios, 20 (50,0%) obtiveram valores de escores bem próximos ao

melhor (entre um e oito), sendo que apenas uma criança apresentou o escore 10.
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Tabela 6 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo os valores de escore do protocolo MBGR para o item 5
(mobilidade lábios)

MOBILIDADE ( LÁBIOS)
valores escores
(melhor resultado=0 e pior =36)

N %

0
1
2
3
4
5
7
8
10

19
3
2
6
3
3
1
2
1

47,5
7,5
5,0

15,0
7,5
7,5
2,5
5,0
2,5

Total 40 100,0

Em relação à postura (posição habitual) de língua, segundo os dados

encontrados na aplicação do protocolo MBGR, na amostra estudada 23 (57,5%)

apresentou a língua no assoalho, 13 (32,5%) não foi possível observar e 4 (10,0%)

a língua estava na posição interdental. Das 13 crianças nas quais não foi possível

observar a posição habitual da língua, cinco estavam com os lábios entreabertos,

cinco alternavam abertos e fechados e quatro, fechados.  Não foi possível

observar em nenhuma das crianças a língua com dorso alto.
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Tabela 7 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo postura de língua.

POSTURA DE LÍNGUA N %

Interdental 4 10,0

Não observável 13 32,5

No assoalho 23 57,5

Total 40 100,0

Para a avaliação de tônus de língua, segundo o protocolo MBGR, 21

(52,5%) crianças apresentaram tônus diminuído e 19 (47,5%) apresentaram tônus

normal, nenhuma criança apresentou tônus aumentado.

Tabela 8 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo tônus de língua.

TONUS DE LÍNGUA N %

Diminuído 21 52,5

Normal 19 47,5

Total 40 100,0

Em relação à mobilidade de língua 17 provas foram aplicadas, conforme o

protocolo MBGR, são essas: protrair; alternar protrair/retrair; elevar na papila

incisiva; alternar elevar e baixar; alternar elevar na papila e abaixar; elevar no lábio

superior;  elevar/abaixar tocando os lábios; tocar a comissura labial D e depois E;

alternar a comissura labial D e E; tocar o ápice sequencialmente nas comissuras

D/E e nos lábios superior (S) e inferior (I); tocar internamente a bochecha D e

depois a E; alternar tocar as bochechas D e E; estalar ápice; estalar o corpo;

sugar a língua no palato e vibrar. Os escores variam de acordo com: normal (0),

aproximado (1), tenta realizar (2) e não realiza (3), dessa forma o melhor resultado

é zero e o pior 51. Na amostra estudada o resultado foi o seguinte: 22 (55,0%),

crianças tiveram o melhor resultado em relação à mobilidade de língua e 18
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(45,0%) obtiveram valores de escores bem próximos ao melhor (entre um e nove),

sendo que apenas uma criança apresentou o escore 9.

Tabela 9 - Distribuição das crianças da amostra, em número (N) e porcentagem (%),
segundo os valores de escore do protocolo MBGR para o item 5
(mobilidade língua).

MOBILIDADE (LÍNGUA)
valores de escores
(melhor resultado=0 e pior =51)

N %

0
1
2
3
4
5
7
8
9

22
2
5
2
4
1
1
1
2

55,0
5,0
12,5
5,0
10,0
2,5
2,5
2,5
5,0

Total 40 100,0
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6. DISCUSSÃO

Dos autores apresentados na revisão de literatura, do primeiro (Marchesan

e Krakauer, 1995) ao último (Tessitore e Cattoni, 2010), incluindo todas as

pesquisas, é unanimidade que a respiração pela boca trará conseqüências para a

musculatura orofacial. Porem sabe-se que as alterações que podem ser

observadas no indivíduo respirador oral são variáveis e dependem de outros

fatores além da respiração. É importante ressaltar também que é fundamental

compreender o conjunto das funções do sistema estomatognático assim como

suas inter-relações, por essa razão Tessitore e Cattoni (2010) pontuam que uma

criança respiradora oral deve ter todas as funções do sistema estomatognático

avaliadas. O protocolo de avaliação MBGR (na integra no anexo 4) propõe uma

avaliação completa e nas crianças desse o protocolo foi aplicado na integra, além

da analise fotográfica e da eletromiografia, mas a nossa opção para esse trabalho

foi à questão da postura, tônus e mobilidade de lábios e de língua.

Em relação à mostra da pesquisa, o número de meninos foi maior quando

comparado ao das meninas, principalmente na faixa etária de 7 anos (tabelas 1 e

2). Apesar de muitos estudos não determinarem o sexo da amostra na mesma

faixa da nossa amostra encontramos semelhança em relação ao número superior

de meninos em outros trabalhos. Como na pesquisa de Motonaga, Berte,

Anselmo-Lima (2000) na quais 53,85% eram do sexo masculino e 46, 15% do

feminino. No mesmo sentido na amostra do trabalho de Di Francesco et al. (2004)

foram estudadas 142 crianças respiradoras orais, 92 eram do sexo masculino e 50

do feminino. Também na pesquisa de Andrade et al. (2005) o grupo de crianças

estudado foi dividido em 25 meninos e 15 meninas. Por outro lado na pesquisa

para determinar a prevalência, De Menezes et al. (2006), de respiração oral em

um grupo de crianças não houve diferença entre o sexo masculino e feminino.

Dessa forma não podemos afirma que na faixa etária entre 7 e 10 anos de idade
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exista uma prevalência de respiração oral em meninos, embora três estudos além

do nosso tenham demonstrado isso.

Ainda sobre o grupo estudado apesar da diferença entre meninos e

meninas o grupo pode ser considerado homogêneo nos aspectos sócio cultural

econômicos. Uma vez que todos foram avaliados no Instituto e são de bairros e

escolas de uma região próxima da cidade de São Paulo. Em pesquisas com

crianças respiradoras orais é importante se pensar na qualidade de vida e

principalmente nos aspectos ambientais no qual a criança vive, pois se sabe que

esses influenciam muito o padrão respiratório dos indivíduos. Nesse sentido é

difícil, por exemplo, comparar um grupo de crianças que mora na praia, com um

outro que mora na fazenda e outro na cidade.  Nas pesquisas que envolvam a

questão respiração, seja com criança ou com adulto, a população precisa ser bem

caracterizada em relação a sua faixa etária, condição social e econômica, assim

como ambiental.

Sobre a questão da respiração oral ou oronasal, no item postura de lábios

apenas 22,5% foram avaliados como abertos, os outros ficaram entre

entreabertos, ora aberto ora fechado e fechado. Dessa forma podemos dizer que

uma minoria da nossa amostra era respirador oral exclusivamente as outras

crianças eram respiradoras oronasais, conforme afirma Di Francesco(2003) a

criança respiradora oral exclusiva é raro. Assim como ocorreu na pesquisa de De

Menezes et al. (2006).

De acordo com o primeiro item avaliado postura de lábios (tabela 3)

observa-se que 32,5% da amostra mantiveram entreabertos, 27,5% ora abertos

ora fechados, 22,5% abertos e 17,5% fechados, nenhuma criança foi avaliada na

posição de fechados com tensão e fechados com contato dentário. Considerando

que a criança respiradora oral possui uma dificuldade de respirar pela boca, em

alguns casos impedimento de utilizar as narinas para respirar (Marchesan e

KraKauer, 1995; Marchesan, 1998;  Tsuji e Chung, 2003) o esperado é que os

lábios ficassem abertos, entreabertos ou ora abertos ora fechados, se a criança

fosse uma respiradora oronasal e abertos se a criança fosse uma respiradora oral
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exclusivamente. No caso das sete crianças que ficaram com os lábios fechados

durante a avaliação podemos supor que essas são respiradoras oronasais, mas

que no dia da avaliação estavam com o nariz em perfeita condição o que

possibilitou uma respiração exclusivamente nasal e a manutenção da boca

ocluída.       

Nas pesquisas (Montonaga, Berte, Anselmo-Lima, 2000; Andrade et

al.,2005; De Menezes et al.,206) os resultados apontaram que as crianças

respiradoras orais apresentaram lábios entreabertos, mas apenas o estudo de

Rodrigues et al. (2005) demonstrou nos resultados a proporção de 74,20% da

referida postura. Na pesquisa de Tomé e Marchioni (1999) que mediu a atividade

muscular dos orbiculares superiores e inferiores, em uma faixa etária um pouco

menor que a da nossa pesquisa, o resultado foi uma atividade menor no grupo dos

respiradores orais quando comparados aos nasais, isso poderia justificar uma

postura entreaberta, mas as pesquisadoras não avaliaram postura. Vale ressaltar

que várias pesquisas concluem hipofunção dos lábios, mas não descrevem qual a

posição habitual dos lábios e nem as porcentagens de características encontradas

nas crianças estudadas.

Em relação ao tônus de lábios primeiramente iremos discutir o lábio

superior. Na tabela 4 observa-se 90,0% das crianças com tônus de lábio superior

normal, 10,0% com tônus diminuído e nenhuma criança com o tônus aumentado.

As quatro crianças (dois meninos e duas meninas) que foram avaliadas com tônus

de língua diminuído, também, tiveram o lábio inferior com o mesmo tônus, e duas

delas foram classificadas com a posição habitual de lábios abertos, uma criança

entreaberto e a outra ora aberto ora fechado. A questão da avaliação do tônus na

clínica da motricidade orofacial é algo que vem se modificando muito ao longo dos

anos, muitas pesquisas afirmam que a criança tem hipotonia ou falta de tônus em

determinada musculatura sem ao menos descrever como foi realizada a avaliação

do tônus. Poucos trabalhos, também, separam o lábio superior do inferior e como

pudemos observar os resultados podem ser opostos, sendo assim ao se falar de

tônus é fundamental avaliar separadamente o superior e o inferior.
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Os autores (Marchesan e Krakauer, 1995; Marchesan, 1998; Tessitore,

2004; De Menezes, 2006) referem que no respirador oral o lábio superior

encontra-se retraído ou curto/fino e com hipofunção. Também na pesquisa de

Tomé e Marchioni (1999) o orbicular superior dos respiradores orais teve uma

atividade menor, isso poderia ser atribuído a uma hipofunção. No trabalho de

Rodrigues et al. (2005) 64,52% apresentaram lábios flácidos, mas não houve

avaliação separada do lábio superior e do inferior.  O que não fica explicito,

nessas pesquisas e colocações dos autores acima, é se as características para o

lábio superior curto e hipofuncional se refletiria em um tônus diminuído, de

qualquer forma não foi o encontrado em nosso estudo uma vez que 90,0%

apresentaram tônus normal.

Em relação ao tônus de lábio inferior (tabela 5) obteve-se 80,0% com tônus

diminuído, 20,0% com tônus normal e nenhuma criança teve o lábio inferior com o

tônus aumentado. Na literatura (Marchesan e Krakauer, 1995; Marchesan, 1998;

Tessitore, 2004) classificam o lábio inferior do respirador oral de evertido e

interposto entre os dentes. Na amostra de Andrade et al. (2005) foi encontrado na

amostra lábio inferior grosso e com eversão. O trabalho que mais vai ao encontro

dos nossos achados, embora não discrimine o lábio inferior do superior, é o de

Rodrigues et al. (2005) nos quais 64,52% apresentaram lábios flácidos. De

Menezes et al. (2006) verificaram como características dos respiradores orais

lábios hipotônicos e ressecados, mas a pesquisa não apresenta as porcentagens

dentro do grupo estudado e nem descrevem como foi realizada a avaliação. Ao se

refletir sobre a eversão do lábio inferior pode-se hipotetizar que isso acontece por

um tônus diminuído, mas sabe-se que não podemos afirmar isso sem, por

exemplo, exames complementares como a eletromiografia no músculo mentual.

O item mobilidade é a característica mais difícil de discutir, pois não há

pesquisa que fale especificamente da mobilidade de lábios e que tenha realizado

a avaliação utilizada as provas do protocolo MBGR. Dessa forma não podemos

correr o perigo de fazer inferências ou suposições levianas, pensando que se o
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tônus é diminuído obrigatoriamente a mobilidade também estará alterada, pois na

realidade não é isso que verificamos. Existe na motricidade orofacial,

principalmente, nas crianças nessa faixa etária muita flexibilidade e

consequentemente adaptações e/ou compensações.

A tabela 6 mostra-nos que 47,5% do grupo temos mobilidade de lábios

normal, 50,0% teve valores de escores entre um e oito e apenas uma criança teve

o escore de 10. Na soma de todos os pontos desse item zero é o melhor resultado

e 36 o pior. A criança com escore 10 para mobilidade de lábios, também teve para

lábios: posição habitual abertos, tônus de lábio superior normal e inferior

diminuído; para língua: posição habitual no assoalho, tônus diminuído e

mobilidade normal. Fica evidente no caso dessa criança que o tônus diminuído

não alterou a mobilidade. Nenhuma criança marcou três pontos, que significa

dizer: não realizar. Dessa forma pode-se afirmar que 100,0% da amostra têm

mobilidade de lábios normal.

Quando os autores (Marchesan e Krakauer, 1995; Marchesan, 1998;Tomé

e Marchioni, 1999 ) referem que o respirador oral tem uma hipofunção de lábios,

algumas colocações foram feitas no item tônus, mas quando se fala em função

devemos pensar em mobilidade, tendo clareza que tônus e mobilidade, assim

como postura se inter-relacionam. De qualquer forma não se pode afirmar que o

respirador oral tem alteração de mobilidade de lábios, pensando de forma

generalizada na hiperfunção. No estudo em questão apesar de postura e tônus

estarem alterado em parte da amostra no item mobilidade 100,0% do grupo tem

mobilidade normal. As pesquisas de Motonaga, Berte, Anselmo-Lima (2000) e de

Bonatto, Andrada e Silva, Costa (2004) concluem que os lábios da população

estudada estavam alterados, mas não descrevem qual era a alteração.

A questão dos lábios secos, rachados com mudança de cor também foi

levantada por alguns autores (Marchesan e Krakauer, 1995; Marchesan, 1998;

Tessitore, 2004) e apesar de terem sido avaliados no protocolo MBGR como eram

muitos dados para esse estudo preferimos focar.
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Passaremos a discutir os resultados da amostra referentes à língua, a

tabela 7, mostra dados da posição (postura) habitual de língua 57,5% no assoalho,

32,5% não observável, 10,0% interdental e não foi observada nenhuma criança

com a língua com dorso alto. As 13 crianças nas quais não foi possível observar a

postura de língua cinco tinham postura de lábios alternando entre abertos e

fechados, quatro entreabertos e quatro fechados. Vale ressaltar para não ficar

impressão que seria apenas o vedamento labial que impedia a visualização da

avaliação da posição habitual de uma língua.

Em relação à postura da língua do respirador oral encontra-se na literatura

(Marchesan e Krakauer, 1995; Marchesan, 1998; Tessitore, 2004) anteriorizada ou

com dorso elevado para regularizar o fluxo de ar. Krakauer e Guilherme (2000)

para caracterizar o seu grupo de pesquisa de crianças respiradoras orais uma das

marcas podia ser projeção anterior da língua. Existem algumas pesquisas que

citam a alteração de oclusão dentária nos respiradores orais, como na realizada

por Almeida, Silva, Serpa (2006) na qual a classe II, segundo a classificação de

Angle, foi a mais encontrada, mas a língua não foi avaliada. Não encontramos nos

trabalhos pesquisados dados que possam servir para uma discussão, em

nenhuma pesquisa a língua se apresentou no assoalho da boca como aconteceu

na maioria das nossas crianças.

O tônus de língua do respirador oral é mais pesquisado na Fonoaudiologia,

provavelmente em decorrência de toda sua influencia para o desenvolvimento,

assim como para deglutição e mastigação. Os pesquisadores e clínicos ainda não

descobriram que o tônus é tão importante quanto a postura e a mobilidade, mas

algumas itens, mesmo em ciência, acabam se destacando sem as pessoas de fato

entenderem o real motivo. Na tabela 8 observa-se 52,5% de crianças com tônus

de língua diminuído, 47,5% com tônus normal e nenhuma criança com o tônus

aumentado.

Os autores (Marchesan, 1998; Andrade et al., 2005) afirmam que o

respirador oral tem alteração de tônus, isso é tônus diminuído. Na pesquisa de

Rodrigues et al. (2005) 70,97% das crianças respiradoras orais apresentaram
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língua flácida. No estudo de Perilo et al. (2007) que mediu as forças axiais da

língua de crianças respiradoras nasais e orais, a conclusão foi que a língua dos

respiradores orais apresentou valores menores quando comparadas aos nasais.

Houve uma concordância com o nosso estudo uma vez que obtivemos uma

maioria de crianças com tônus de língua diminuído.

Na última tabela dos resultados (tabela 9) é visto sobre a mobilidade de

língua que 55,0% das crianças apresentaram mobilidade normal, 45,0% obtiveram

escores entre um e nove. Sendo que nesse item no protocolo MBGR o melhor

resultado é zero e o pior é igual a 51. Sendo assim fica evidente que 100,0% da

amostra desse estudo apresentaram mobilidade de língua normal. Novamente

podemos verificar que podemos ter um tônus diminuído sem prejudicar a

mobilidade.

Para finalizar a discussão assim como pontua Tessitore e Cattoni (2010) é

fundamental que a avaliação do respirador oral não seja segmentada. Nos artigos

e pesquisas científicas faz-se a opção por recortes, mas na clínica é preciso

manter essa visão do geral, de algo que leva a outro. No caso de uma criança

respiradora oral não só a postura, tônus e mobilidade de lábios e língua é

fundamental de serem compreendidas de forma ampla como todas as funções do

sistema estomatognático. A documentação fotográfica, as medidas

antropométricas e a eletromiografia podem nos auxiliar tanto na clinica como no

campo da pesquisa.
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7. CONCLUSÃO

Para concluir as características de postura, tônus e mobilidade de lábios

das crianças respiradoras orais estudadas foram: lábios entreabertos, lábio

superior com tônus normal, lábio inferior com tônus diminuído e mobilidade

normal. Em relação a língua as características foram: postura no assoalho, tônus

diminuído e mobilidade normal.
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Anexo 2

São Paulo, 03 Novembro de 2008.

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

À Diretora Profa. Dra. Irene Queiroz Marchesan

Solicito autorização para coleta de dados como parte da dissertação de mestrado
realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Titulada:
“caracterização da postura, tônus e mobilidade de lábios e língua em
crianças respiradoras orais”.

 Cujo objetivo do trabalho é caracterizar a postura, tônus e mobilidade de lábios e
língua em crianças respiradoras orais.

 Sabemos que a colaboração entre as Instituições de ensino são fundamentais
para o crescimento da ciência.

Comprometo-me a colaborar para não inferir no funcionamento da clínica.

Rafaela Schmidt

Pesquisadora Responsável

Declaro que autorizo a pesquisadora Rafaela Schmidt a realizar a pesquisa acima
mencionada.
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Anexo 3

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 Caro(a) Senhor(a)

Eu, Rafaela Schmidt, fonoaudióloga, portadora do CPF. 329.273.298.00- RG.
24.588.451.8, estabelecida na Av. Dr. Silva Melo, 520 Ed. Madeira 1105, CEP.
04675010, na cidade de São Paulo, cujo telefone de contato é (11) 28063345 vou
desenvolver uma pesquisa cujo título é “Caracterização da postura, tônus e
mobilidade de lábios e língua em crianças respiradoras orais”.

 O objetivo do trabalho é caracterizar a postura, tônus e mobilidade de lábios e
língua em crianças respiradoras orais. A participação do (a) seu (sua) filho (a)
nesta pesquisa é voluntária e contará com avaliação miofuncional e orofacial,
estes não causam nenhum risco ao seu filho. A participação do (a) seu (sua) filho
(a) não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará um melhor
conhecimento á respeito da Fonoaudiologia/Motricidade Oral/Voz, que em futuros
tratamentos fonoaudiológico poderão beneficiar outras pessoas.

Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão
e que possa ser mais vantajoso.

Informo que o Sr (a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo,
sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas.

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer
momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo á continuidade
de seu tratamento na instituição.

Garanto que as informações obtidas não serão divulgadas.

O Sr (a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da
pesquisa e caso seja solicitado, darei todas as informações que solicitar.

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há
compensação financeira relacionada á sua participação.

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os
resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas
especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar
possível sua identificação do (a) seu (sua) filho (a).

Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenha
ficado qualquer dúvida.
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo “Caracterização da postura, tônus e
mobilidade de lábios e língua em crianças respiradoras orais”.

Eu discuti com a fonoaudióloga Rafaela Schmidt sobre minha decisão em permitir
a participação de meu (minha) filho (a) nesse estudo. Ficaram claros para mim
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes.

Ficou claro também que a participação de meu (minha) filho (a) é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas
dúvidas a qualquer tempo.

Concordo voluntariamente em permitir a participação de meu (minha) filho (a)
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

_____________________________                  _________________________

Assinatura do entrevistado                                    Assinatura de pesquisadora

Nome:                                                                    data:

Endereço:

RG:

Fone (    )

Data
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Anexo 4

Exame Miofuncional Orofacial - MBGR
Marchesan IQ, Berretin-Felix G, Genaro KF, Rehder MI

Nome: ___________________________________________________ No _______________

Data do exame: ___ / ___ / ___ Idade: ___ anos e ___ meses DN: ___ / ___ / ___

11..  PPOOSSTTUURRAA  CCOORRPPOORRAALL  (Observar o paciente em pé e sem calçado)

CCaabbeeççaa  [[          ]] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 4)

[flexão e extensão = sim] [rotação = não] [inclinação = talvez]

Frontal: (0) normal (1) rotação D (1) rotação E (1) inclinação D (1) inclinação E

Lateral: (0) normal (1) anteriorizada (1) flexão (1) extensão

OOmmbbrrooss  [[          ]] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 3)

Frontal: (0) normal (1) elevado D (1) elevado E

Lateral: (0) normal (1) rotação anteriorizado

Observação: ___________________________________________________________________________

22..  MMEEDDIIDDAASS  DDAA  FFAACCEE,,  MMOOVVIIMMEENNTTOO  MMAANNDDIIBBUULLAARR  EE  OOCCLLUUSSÃÃOO

FFaaccee  (manter os lábios em contato, tomar cada medida 3 vezes com paquímetro e calcular a média)

1ª medida

(mm)

2ª medida

(mm)

3ª medida

(mm)

Média

(mm)

terço médio da face (glabela a sub-nasal)

terço inferior da face (sub-nasal a gnatio)

altura da face - A (glabela a gnatio) (soma do terço médio com o inferior)

largura da face - La (proeminências dos arcos zigomáticos)

canto externo do olho direito à comissura do lábio direita

canto externo do olho esquerdo à comissura do lábio esquerda

lábio superior (sub-nasal ao ponto mais inferior do lábio superior)

lábio inferior (do ponto mais superior do lábio inferior ao gnatio)

MMoovviimmeennttoo  MMaannddiibbuullaarr  ee  OOcclluussããoo  (usar paquímetro e lápis cópia, tomar cada medida 3 vezes e calcular a

média)
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1ª medida

(mm)

2ª medida

(mm)

3ª medida

(mm)

Média

(mm)

trespasse vertical - TV (com os dentes em oclusão, marcar na vestibular
dos incisivos inferiores a face incisal dos incisivos superiores e medir a
distância dessa marcação até a face incisal dos incisivos inferiores; na
mordida aberta medir a distância entre as faces incisais dos dentes incisivos
superior e inferior, no plano vertical, e o resultado obtido será negativo)

trespasse horizontal - TH (medir a distância entre as faces incisais dos
incisivos superiores e inferiores, no plano horizontal)

lateralidade mandibular direita (marcar a linha média dentária da arcada
superior na arcada inferior, levar a mandibular para a direita e medir a
distância entre a marcação e linha média superior)

lateralidade mandibular esquerda(marcar a linha média dentária da arcada
superior na arcada inferior, levar a mandibular para a esquerda e medir a
distância entre a marcação e linha média superior)

distância interincisal máxima ativa - DIMA (do incisivo central ou lateral
superior ao inferior com a máxima abertura da boca)

abertura da boca (DIMA +TV)

DIMA com o ápice da língua tocando a papila incisiva (DIMALP)

calcular: (DIMALP) x 100

DIMA

33..  EEXXAAMMEE  EEXXTTRRAA--OORRAALL

AAnnáálliissee  FFaacciiaall  NNuumméérriiccaa

NNoorrmmaa  FFrroonnttaall  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 3)

Tipo facial (comparar altura -A com largura - La) (0) média (A semelhante à La) (1) longa (A > La) (1) curta (La > A)

Proporção facial:

(comparar altura dos terços médio e inferior) (0) equilibrada (1) terço inferior maior (1) terço inferior menor

(comparar canto externo do olho à comissura do lado D com o lado E) (0) semelhante (1) assimétrica
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AAnnáálliissee  FFaacciiaall  SSuubbjjeettiivvaa

NNoorrmmaa  FFrroonnttaall  [[          ]] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 12)

Simétrico Assimétrico descrever

Plano infra-orbitário (0) (1)
Região zigomática (0) (1)
Asas do nariz (0) (1)
Bochechas (0) (1)
Sulco nasolabial (0) (1)
Lábio superior (0) (1)
Comissura dos lábios (0) (1)
Lábio inferior (0) (1)
Mento (0) (1)
Mandíbula (corpo e ramo) (0) (1)
Masseter repouso (0) (1)
Masseter apertamento (0) (1)

MMaasssseetteerr  [[          ]]  (melhor resultado = 0 e pior = 1).    Deve-se realizar via palpação

Recrutamento na contração isométrica: (0) simultâneo (1) primeiro lado D (1) primeiro lado E

MMaannddííbbuullaa  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 2)

Postura:  (0) normal (1) semi-abaixada (2) abaixada (2) apertamento dentário

LLáábbiiooss  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 19)

Posição habitual: (0) fechados
(2) entreabertos

(1) fechados com tensão
(3)fechados em contato dentário

(2) ora abertos ora fechados
(4) abertos

Saliva: (0) deglutida (1) acumulada na comissura D (1) acumulada na comissura E (1) acumulada no lábio
inferior

(2)
baba

Mucosa: (0) normal (1) com marcas dentárias (1) ressecada (1) ferida

Forma – Superior:
 - Inferior:

(0) normal
(0) normal

(1) em asa de gaivota (1º e 2º arco do cupido)

(1) com eversão discreta (2) com eversão acentuada

Comprimento do superior: (0) cobre ⅔ dos incisivos (1) cobre mais que ⅔ (2) cobre menos que ⅔

NNoorrmmaa  LLaatteerraall  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 2)

Tipo Facial (perfil): (0) Tipo I (reto) (1) Tipo II (convexo) (1) Tipo III (côncavo)

Ângulo nasolabial: (0) próximo a 90º (1) agudo (<90º) (1) obtuso (>90º)

44..  EEXXAAMMEE  IINNTTRRAA--OORRAALL
LLáábbiiooss  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 3)

Mucosa: (0) normal (1) ferida

fixação:       (0) normal (1) baixaFrênulo superior:
espessura: (0) normal (1) alterada (descrever): _____________________________________

BBoocchheecchhaass  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 10)

Mucosa: (0) normal (1) marcas dentárias D
(1) marcas dentárias E

(1) linha Alba D
(1) linha Alba E

(1) ressecada D
(1) ressecada E

(2) ferida D
(2) ferida E
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LLíínngguuaa  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 29)

Sulco longitudinal: (0) adequado  (1) profundo

Posição habitual: ���� não observável  (1) no assoalho  (1) dorso alto (1) interdental: _____________________

Simetria: (0) sim  (1) não (descrever): ________________________________________________

Largura:   (0) adequada (1) diminuída  (2) aumentada

Altura: (0) adequada (1) diminuída  (2) aumentada

Tremor: (0) ausente  (1) na posição habitual  (1) ao protrair (1) nos movimentos (quatro pontos cardeais)

(0) normal  (1) geográfica  (1) fissurada
(1) marcada por dentes (local): _________________________  (1) marcada por aparelho(local): ____________

Mucosa:

(1) ferida (local): _______________________________________________________________________________

extensão: (0) normal (1) curto

fixação na língua: (0) parte média (1) anterior à parte média (2) no ápice
fixação no assoalho: (0) entre as carúnculas (1) entre a crista alveolar e as carúnculas (2) crista alveolar
ao lateralizar a língua: (0) normal (1) abaixa o ápice D (1) abaixa o ápice E
ao protrair a língua: (0) normal (1) abaixa o ápice (1) deprime a parte central da

língua
ao elevar a língua: (dentro da boca, sem tocar

o arco superior)

(0) normal (1) ápice quadrado/retangular (2) forma coração

Frênulo:

outras características: (0) ausente (1) visível fixação já na crista alveolar (tenda) (1) submerso (1) fibroso

PPaallaattoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 8)

Profundidade: (0) normal (1) reduzida (baixo) (2) aumentada (alto)Duro:
Largura: (0) normal (1) aumentada (larga) (2) reduzida (estreitada)

Simetria: (0) presente (1) ausenteMole:
Extensão: (0) adequada (1) regular (2) longo (2) curto

Úvula: (0) normal (1) alterada (descrever):______________________________________________

TToonnssiillaass  ppaallaattiinnaass  ((aammííddaallaass)) [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 4)

Presença: � presentes � removidas � não observáveis

Tamanho: (0) normal (1) hipertrofia D (1) hipertrofia E

Coloração: (0) normal (1) hiperemia D (1) hiperemia E

Posição na loja amidaliana � não visível � média: [   ] D   [   ] E

DDeenntteess  ee  OOcclluussããoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 18)

 Dentadura: � decídua � mista � permanente

 No de dentes: superior D ____ superior E ____ inferior D ____ inferior E ____

Falha dentária: (0) ausente  (1) presente (elementos): _______________________________________________

Conservação dentária:  (0) boa (1) regular (2) ruim Conservação gengival:    (0) boa (1) regular     (2) ruim
 Linha média:   (0) adequada (1) desviada D (1) desviada E

Oclusão: (0) normal (1) alterada

Classificação de Angle: Lado D

   Lado E

(0) Classe I
(0) Classe I

(1) Classe II div.1
(1) Classe II div.1

(1) Classe II div. 2ª
(1) Classe II div. 2ª

(1) Classe III
(1) Classe III

Guia de desoclusão: (0) presente (1) ausente D (1) ausente E

Alteração horizontal: (0) ausente (1) mordida de topo
(TH = 0mm)

(1) sobressaliência
(TH > 3mm)

(1) mordida cruzada anterior
(TH < 0mm)

Alteração vertical: (0) ausente (1) mordida de topo
(TV = 0mm)

(1) sobremordida
(TV > 3mm)

(1) mordida aberta anterior
(TV < 0mm)

(1) mordida aberta
posterior

Alteração transversal: (0) ausente  (1) mordida cruzada posterior direita  (1) mordida cruzada posterior esquerda

Uso de prótese: � não � removível � fixa � parcial � total

Uso de aparelho: � não � móvel � fixo

Descrever o aparelho e/ou prótese: ___________________________________________________________
Outras alterações: _________________________________________________________________________
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55..  MMOOBBIILLIIDDAADDEE  ((Quando o movimento solicitado for alterado, se necessário, descrever)

LLáábbiiooss  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 36)

*Executar com os dentes ocluídos - Nos movimentos alternados, executar 3 vezes e com ritmo.

normal aproximado tenta realizar não realiza

Protrair fechados * (0) (1) (2) (3)
Retrair fechados * (0) (1) (2) (3)
Alternar protrair/retrair fechados * (0) (1) (2) (3)
Protrair abertos * (0) (1) (2) (3)
Retrair abertos * (0) (1) (2) (3)
Alternar protrair/retrair abertos * (0) (1) (2) (3)
Protrair fechados à D* (0) (1) (2) (3)
Protrair fechados à E* (0) (1) (2) (3)
Alternar protrair fechados à D e à E * (0) (1) (2) (3)
Estalar protraídos (0) (1) (2) (3)
Estalar retraídos (0) (1) (2) (3)
Alternar estalo protraídos/retraídos (0) (1) (2) (3)

LLíínngguuaa  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 51)

Nos movimentos alternados, executar 3 vezes e com ritmo.

normal aproximado tenta realizar não realiza
Protrair (0) (1) (2) (3)
Alternar protrair/retrair (0) (1) (2) (3)
Elevar na papila incisiva (0) (1) (2) (3)
Alternar elevar na papila e abaixar (0) (1) (2) (3)
Elevar no lábio superior (0) (1) (2) (3)
Alternar elevar/abaixar tocando os lábios (0) (1) (2) (3)
Tocar a comissura labial D (0) (1) (2) (3)
Tocar a comissura labial E (0) (1) (2) (3)
Alternar tocar as comissuras D e E (0) (1) (2) (3)
Tocar o ápice sequencialmente nas
comissuras D/E e nos lábios S/I

(0) (1) (2) (3)

Tocar internamente a bochecha D (0) (1) (2) (3)
Tocar internamente a bochecha E (0) (1) (2) (3)
Alternar tocar as bochechas D e E (0) (1) (2) (3)
Estalar o ápice (0) (1) (2) (3)
Estalar o corpo (0) (1) (2) (3)
Sugar a língua no palato (0) (1) (2) (3)
Vibrar (0) (1) (2) (3)

BBoocchheecchhaass  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 12)

normal aproximado tenta realizar não realiza
Inflar (0) (1) (2) (3)
Inflar o lado direito (0) (1) (2) (3)
Inflar o lado esquerdo (0) (1) (2) (3)
Alternar Inflar à direita e à esquerda (0) (1) (2) (3)

VVééuu  ppaallaattiinnoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 8)

normal movimento reduzido movimento ausente Observação
Falar [a] repetidamente (0) D (0) E (1) D (1) E (2) D (2) E _______________

Eliciar o reflexo nauseante (0) D (0) E (1) D (1) E (2) D (2) E _______________
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MMaannddííbbuullaa  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 9)

normal reduzido aumentado não realiza com desvio
Abertura da boca (0) (1) <40mm (1) >55mm (2) (1) D (1) E
Fechamento da boca (0) - - - (1) D (1) E
Lateralidade à direita (0) (1) <6mm (1) >12mm (2) - -
Lateralidade à esquerda (0) (1) <6mm (1) >12mm (2) - -

Presença de desvio (em algum movimento) (0) não (1) sim
Presença de dor(em algum movimento) (0) não (1) sim

66..  TTÔÔNNUUSS  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 8)

Normal Diminuído Aumentado
Lábio superior (0) (1) (1)
Lábio inferior (0) (1) (1)
Mento (0) (1) (1)
Sulco mento labial (0) (1) (1)
Língua (0) (1) (1)
Assoalho da boca (0) (1) (1)
Bochecha direita (0) (1) (1)

Bochecha esquerda (0) (1) (1)

Realizar palpação e observação visual, exceto do assoalho que deve ser apenas observado.

77..  DDOORR  ÀÀ  PPAALLPPAAÇÇÃÃOO  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 10)

ausente presente

Temporal anterior (0) D (0) E (1) D (1) E
Masseter superficial (0) D (0) E (1) D (1) E
Trapézio (0) D (0) E (1) D (1) E
Esternocleidomastóideo (0) D (0) E (1) D (1) E
ATM (0) D (0) E (1) D (1) E

8. FUNÇÕES ORAIS

RReessppiirraaççããoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 9)

Tipo: (0) médio/inferior (1) médio/superior (1) outro (descrever): ____________________________

Modo: (0) nasal (1) oronasal (2) oral

ao
chegar:

(0) simétrico (1) reduzido à direita (1) reduzido à esquerdaFluxo nasal (usar o espelho)

após limpeza: (0) simétrico (1) reduzido à direita (1) reduzido à esquerda

Possibilidade de uso nasal: (0) 2 minutos ou mais (1) entre 1 e 2 minutos (2) menos que 1 minuto

 Observações: ___________________________________________________________________
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MMaassttiiggaaççããoo::  ��  adequada      ��  alterada: de origem [  ] funcional   [  ] anatômica   [  ] articular   [  ] outro

mastigatória utilizar sempre o mesmo alimento)

Mastigação Habitual  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 10)

Incisão: (0) anterior (1) lateral  (1) outra ________________________________

Trituração:
 (0) dentes posteriores
   (0) eficiente

(1) dentes anteriores
(1)    ineficiente

 (1) com a língua

direita: 1a porção: ______  2a porção: ______  3a porção: ______

esquerda: 1a porção: ______  2a porção: ______  3a porção: ______
Número de ciclos:
(via filmagem):

total: 1a porção: ______  2a porção: ______  3a porção: ______

Padrão mastigatório: (0) bilateral alternado  (0) unilateral
 preferencial: _____

 (1) bilateral
 simultâneo

 (2) unilateral
 crônico: _____

Fechamento labial:   (0) sistemático   (1) assistemático (2) ausente

Velocidade:   (0) adequada (1) aumentada  (1) diminuída

Ruídos: (0) ausente   (1) presente

Contrações musculares atípicas: (0) ausente   (1) presentes (descrever): ______________________

Outros: ________________________________________________________________________________

Tempo mastigatório (utilizar porções de tamanho padronizado e do mesmo alimento)

1a porção: ____ segundos 2a porção: ____ segundos 3a porção: ____ segundos Média: ____ segundos

Perguntar ao paciente
Lado preferencial de mastigação: (0) direito e esquerdo (1) direito (1) esquerdo (0) não sabe

Dor ao mastigar: (0) ausente (1) direito (1) esquerdo

Ruído na ATM: (0) ausente (1) direita (1) esquerda

Observações: _________________________________________________________________________

DDeegglluuttiiççããoo::  ��������  adequada ��  alterada: de origem [  ] funcional   [  ] anatômica   [  ] articular   [  ] outro ______

1ª Prova (habitual de sólidos) [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 18)

Fechamento labial: (0) adequado (1) parcial (2) ausente

Postura da língua: �  não se vê (0) atrás dos dentes (1) contra os dentes (2) entre os dentes

Postura do lábio inferior: (0) contato com o superior (1) atrás dos incisivos superiores

Contenção do alimento: (0) adequada (1) parcial (2) inadequada

Contração do orbicular: (0) adequada (1) pouca (2) acentuada

Contração do mentual: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Contração da musculatura cervical: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Movimento de cabeça: (0) ausente (1) presente

Ruído: (0) ausente (1) presente

Coordenação: (0) adequada (1) engasgo (1) tosse

Resíduos após deglutir: (0) ausente (1) presente

Observações: _________________________________________________________________________
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2ª Prova (habitual de líquido - água) [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 16)

Postura da língua: �  não se vê (0) atrás dos dentes (1) contra os dentes (2) entre os dentes

Postura do lábio inferior: (0) contato com o superior (1) atrás dos incisivos superiores

Contenção do líquido: (0) adequada (1) inadequada

Volume do líquido: (0) satisfatório (1) aumentado (1) diminuído

Contração do orbicular: (0) adequada (1) pouca (2) acentuada

Contração do mentual: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Contração da musculatura cervical: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Movimento de cabeça: (0) ausente (1) presente

Ruído: (0) ausente (1) presente

Ritmo: (0) seqüencial (1) gole por gole

Coordenação: (0) adequada (1) engasgo (1) tosse

Observações: _________________________________________________________________________

3ª Prova (líquido dirigida) [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 16)
 Colocar água na boca e deglutir somente após ordem do avaliador

Selamento labial: (0) adequado (1) parcial (2) ausente

Postura da língua: (0) atrás dos dentes (1) contra os dentes (2) entre os dentes

Postura do lábio inferior: (0) contato com o superior (1) atrás dos incisivos superiores

Contenção do líquido: (0) adequada (1) parcial (1) inadequada

Contração do orbicular: (0) adequada (1) pouca (2) acentuada

Contração do mentual: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Contração da musculatura cervical: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada

Movimento de cabeça: (0) ausente (1) presente

Ruído: (0) ausente (1) presente

Coordenação: (0) adequada (1) engasgo (1) tosse

Observações: _________________________________________________________________________

Perguntar ao paciente

Dificuldade para deglutir: (0) não (1) sim (descrever):______________________________________

Posição da língua: (0) atrás dos dentes superiores (1) atrás dos dentes inferiores (2) entre os dentes (0) não sabe

Observações: __________________________________________________________________________
FFaallaa::  ��������  adequada    ��������  alterada: (  ) distúrbio fonético    (  ) distúrbio fonético/fonológico    (  ) distúrbio fonológico

  Em caso de alteração fonética, esta é de origem:
 [  ] funcional    [  ] anatômica    [  ] articular (ATM)    [  ] sensorial    [  ] neuromuscular

1a. Prova (contagem de 0 a 20; dias da semana, meses do ano)

AAssppeeccttoo  ffoonnééttiiccoo  ffoonnoollóóggiiccoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 6)

Omissão: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________

Substituição: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________

Distorção: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________
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2a. Prova (nomeação de figuras da prancha)

AAssppeeccttoo  ffoonnééttiiccoo  ffoonnoollóóggiiccoo  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 6)

Omissão: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________

Substituição: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________

Distorção: (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática fone(s): ___________________________________

Em caso de distorção, esta se relaciona à seguinte alteração da língua:
[  ] interdental anterior      [  ] interdental lateral              [  ] ausência ou pouca vibração do ápice     [  ] vibração múltipla do
ápice
[  ] elevação do dorso      [  ] rebaixamento do dorso     [  ] outras: _______________________________________________

3a. Prova

CCoooorrddeennaaççããoo  mmoottoorraa  nnaa  ffaallaa [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 8)
Solicitar a emissão rápida e repetida, por 10 segundos, das sílabas e da seqüência trissilábica.

Velocidade Ritmo
adequada inadequada adequado inadequado

[pa] (0) (1) (0) (1)
[ta] (0) (1) (0) (1)
[ka] (0) (1) (0) (1)

[pataka] (0) (1) (0) (1)

4a. Prova (fala espontânea) Utilizar as seguintes perguntas: “diga o seu nome e quantos anos têm”
  “diga o que você faz (estuda, trabalha)”
  “conte uma viagem (passeio) que você fez e gostou”

AAssppeeccttoo  ggeerraall  [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 18)

Saliva: (0) deglute (1) acumula na comissura direita e/ou esquerda
(1) acumula no lábio inferior

(2) espirra (3) baba

Abertura da boca: (0) normal (1) reduzida (1) exagerada

Posição da língua: (0) adequada (1) no assoalho (2) anteriorizada (2) posteriorizada (2) ponta baixa e laterais altas

Movimento labial: (0) adequado (1) reduzido (1) exagerado

Movimento mandibular: (0) adequado (1) desviado à direita (1) desviado à esquerda  (1) anteriorizado

Ressonância:  (0) equilibrada (1) uso reduzido nasal (1) uso excessivo nasal (1) laringofaríngea

Imprecisão articulatória:  (0) ausente (1) assistemática (2) sistemática

Velocidade: (0) normal  (1) aumentada (1) reduzida

Coordenação pneumofonoarticulatória: (0) adequada (1) alterada

Em caso de imprecisão esta se relaciona à:
[  ] tônus [  ] respiração oronasal [  ] má oclusão [  ] uso de prótese [  ] velocidade de fala
[  ] audição [  ] uso de medicamento [  ] quantidade de saliva [  ] redução da abertura da boca
[  ] alteração neurológica  [  ] fadiga muscular [  ] ansiedade/depressão [  ] outras: ___________________________

5a. Prova (Repetição de sílabas) Solicitar repetição de sílabas que contenham os fones alterados, utilizando a vogal
“e”

FFoonneess  tteessttaaddooss PPrroodduuççããoo  aaddeeqquuaaddaa PPrroodduuççããoo  aapprrooxxiimmaaddaa TTeennttaattiivvaa  ddee  pprroodduuççããoo NNããoo  pprroodduuzziiuu

______________ (0) (1) (2) (3)

______________ (0) (1) (2) (3)

______________ (0) (1) (2) (3)

______________ (0) (1) (2) (3)

______________ (0) (1) (2) (3)

______________ (0) (1) (2) (3)

Observações: _______________________________________________________________________

VVoozz  (Solicitar a emissão sustentada da vogal “a”     [[          ]]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 9)

Pitch: (0) adequado (1) grave (1) agudo

Loudness: (0) adequado (1) forte (1) fraco

Tipo de voz: (0) adaptada (1) rouca (1) soprosa (1) áspera (1) tensa (1) trêmula (1) instável (1) outra
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Tempo máximo de fonação (segundos)

[a] ____ segundos ____ segundos ____ segundos Média: ____ segundos

[s] ____ segundos ____ segundos ____ segundos Média: ____ segundos

[z] ____ segundos ____ segundos ____ segundos Média: ____ segundos

DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO
FFoottooss

Corpo
- frente:
- perfil direito:

(   ) Sim
(   ) Sim

           (   ) Não
(   ) Não

Face inteira
- frente: - repouso:
  - sorriso:

- perfil direito:

(   ) Sim
(   ) Sim

(   ) Sim

          (   ) Não
          (   ) Não

          (   ) Não

Terço inferior
- frente:
 - perfil direito:

(   ) Sim
(   ) Sim

           (    ) Não
(    ) Não

Cavidade Oral
- superior:
- inferior:

(   ) Sim
(   ) Sim

(   ) Não
            (   ) Não

Oclusão:
- anterior:
- lado direito:
- lado esquerdo:

(   ) Sim
(   ) Sim
(   ) Sim

(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

Língua: (   ) Sim (   ) Não

Lábios: (   ) Sim (   ) Não

Frênulo lingual (com a boca aberta e o ápice elevado sem tocar em qualquer região): (   ) Sim               (   ) Não

Outras: _________________________________________________________________________________

FFiillmmaaggeemm::   Sugere-se filmar: nome, idade e data do exame, bem como as provas do protocolo de:

Mobilidade: (   ) Sim
      (   ) Não

Mastigação: (   ) Sim
   (   ) Não

Deglutição: (   ) Sim
  (   ) Não

Fala: (   ) Sim
   (   ) Não


