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RESUMO 

 

 

Objetivo: Comparar a fala, o tônus e as mobilidades dos lábios, da língua e da 
mandíbula de usuários de prótese total em diferentes períodos de adaptação. 
Método: Foram avaliados quanto aos aspectos de fala, tônus e mobilidades dos 
lábios, da língua e da mandíbula, quarenta usuários de prótese total (grupo 
experimental) e quarenta sujeitos com dentição natural (grupo controle). O grupo 
experimental foi dividido em três sub amostras, de acordo com o tempo de uso da 
prótese, a saber, um mês, seis meses e 12 meses. Resultados: Há maior 
dificuldade das mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula e maior alteração 
de tônus muscular orofacial em usuários de próteses há 12 meses, tanto na 
comparação entre os dois grupos, quanto entre as sub amostras do grupo 
experimental; piores resultados para a fala automática são observados em usuários 
de prótese há seis meses, ao contrário da nomeação, coordenação motora da fala e 
fala espontânea, que são aos 12 meses de uso da prótese. Estes resultados 
ocorreram novamente, tanto na comparação entre os grupos experimental e 
controle, quanto na comparação das sub amostras do grupo experimental entre si. 
Conclusões: Os dados obtidos neste estudo demonstraram que usuários de 
prótese total há 12 meses apresentam maior dificuldade para as mobilidades dos 
lábios, da língua e da mandíbula, para o tônus muscular orofacial e para a fala, que 
aqueles que têm um ou seis meses de tempo de uso. 
 
Palavras-chave: Prótese total; Fala; Mobilidade; Tônus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Brito DO. Oral rehabilitation with complete denture: an analysis of speech, tonus and 
mobility of lips, tongue and jaw [Dissertação de mestrado]. Taubaté: Universidade de 
Taubaté, Departamento de Odontologia, 2010. 52p. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objective: To compare speech, tonus and mobility of lips, tongue and jaw denture 
wearers in different periods of adaptation. Methods: We evaluated the aspects of 
speech, tonus and mobility of lips, tongue and jaw, forty denture wearers 
(experimental group) and forty subjects with natural teeth (control group). The 
experimental group was divided into three sub samples, according to the time of 
fitting, ie one month, six months and 12 months. Results: There is increased difficulty 
of mobility of the lips, tongue and jaw and greatest change in muscle tone in orofacial 
prosthesis users for 12 months in the comparison between the two groups, and 
between the sub experimental samples; worse results for Automatic speech are seen 
in hearing aid users for six months, as opposed to the appointment, coordination of 
speech and spontaneous speech, which are at 12 months of fitting. These results 
were again, in the comparison between the experimental and control groups and in 
the comparison of experimental samples under each other. Conclusions: The results 
of this study showed that denture wearers is the most difficult 12 months for the 
mobility of the lips, tongue and jaw, for orofacial muscle tone and speech, that those 
who have one or six months time of use. 
 

Keywords: Denture; Speech; Mobility; Tone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema estomatognático é um conjunto de estruturas formado por ossos, 

dentes, músculos, ligamentos, articulações, língua, lábios e outros. Estas atuam em 

conjunto controladas pelo sistema nervoso central realizando as funções de sucção, 

deglutição, mastigação e fala. 

Para a produção da fala, os dentes são estruturas importantes por serem 

articuladores que determinam a produção de diferentes sons.  

A perda dos elementos dentários é muito significativa para a produção da fala, 

pois os desdentados apresentam alterações de todo o sistema estomatognático 

devido à destruição de parte do esqueleto facial, alteração da morfologia e 

neuromusculatura, o que dificulta a realização das funções de deglutição, 

mastigação, fala e a própria adaptação às próteses (Vargas & Paixão, 2005). 

Comprometimentos na fala são frequentes quando os dentes naturais são 

perdidos, podendo provocar consequências negativas em outras funções orgânicas, 

bem como na interação social dos indivíduos. 

Especificamente quanto à falta de dentes, cabe à Odontologia atuar na 

reposição dessas estruturas, a fim de devolver estética e funcionalidade aos 

indivíduos. Para essa finalidade, existem as próteses parciais fixas ou removíveis e 

as próteses totais (Turano & Turano, 2004). Mais recentemente, foram 

desenvolvidas as próteses sobre implantes, sendo fundamental conhecer as 

necessidades dos pacientes para a indicação do procedimento mais apropriado para 

cada caso (Telles et al., 2004).
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Ao ser instalada a prótese dentária, o indivíduo modifica seu padrão de fala, 

estética, mastigação, deglutição e também seu relacionamento com as outras 

pessoas, implicando em alterações do comportamento social, emocional e 

psicológico (Brenda et al., 2006). Porém, se a prótese estiver bem confeccionada, as 

alterações na fala serão de breve duração, pois ocorrerá um processo de 

compensação, especialmente da posição da língua, que leva à adaptação funcional 

(Douglas, 2002). 

É importante destacar que a adaptação do paciente às próteses inclui 

melhoria da fala. Embora vários estudos mostrem que a adaptação desta função 

pode ocorrer em um mês, vários indivíduos sentem dificuldade por mais de seis 

meses (Felício, 1999).  

Em alguns casos, a adaptação funcional da prótese não ocorre ao longo do 

tempo, o que pode levar ao abandono do seu uso (Nogueira et al., 1991). 

No entanto, o efeito, favorável ou não, da prótese é determinado por 

características morfológicas e pelo relacionamento que a mesma mantém com as 

estruturas da cavidade oral (Russi et al., 1992). 

A idade e outros fatores podem interferir na habilidade de controlar a prótese 

durante as funções orais (Scott & Hunter, 2008). Em indivíduos idosos ocorrem 

mudanças anatômicas e/ou funcionais no mecanismo orofacial, sendo comum a 

ausência dos dentes, além de outras alterações decorrentes da senilidade como 

diminuição da quantidade de saliva na boca, redução do tato, paladar e atrofia dos 

músculos mastigatórios, que podem resultar em problemas fonoarticulatórios, 

afetando também outras funções estomatognáticas além da fala (Jales et al., 2005). 
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A Fonoaudiologia deve estar presente durante o processo de avaliação e 

confecção de uma prótese, já que a fala deve ser considerada, pois pode sofrer 

interferências das condições dentárias e dos diferentes procedimentos. 

A integração dos trabalhos da Odontologia e da Fonoaudiologia pode auxiliar 

o paciente no processo de adaptação às próteses e na reabilitação das suas 

funções orais de acordo com as limitações encontradas, favorecendo a satisfação do 

indivíduo (Felício et al., 2005). Isto porque, tanto as funções estomatognáticas 

podem sofrer alterações devido à condição e tipo de prótese dentária quanto à 

adaptação da prótese pode ficar comprometida por alterações miofuncionais (Felício 

& Cunha, 2005). 

Tendo em vista estes fatos julga-se importante comparar a fala, o tônus e as 

mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula das estruturas miofuncionais 

orofaciais de usuários de prótese total em diferentes períodos de adaptação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A seguir constam pesquisas relacionadas com a temática do presente estudo. 

 Os lábios, a língua e a mandíbula realizam movimentos coordenados, 

associados à musculatura orofacial durante a fala (Silva, 2005). 

Para que o fenômeno motor da fala aconteça sem alterações, a integridade e 

harmonia das estruturas participantes da produção de fala são de fundamental 

importância. Alterações nas estruturas musculares ou ósseas e nas funções 

orofaciais podem interferir na fala, destacando dentre as possíveis causas: má 

oclusão, movimentos mandibulares alterados, quantidade de saliva, falta de 

elementos dentários e uso de prótese dentária (Marchesan, 2004). 

Leles et al. (2003) estudaram os movimentos mandibulares em oito pacientes, 

após a instalação de próteses totais, durante o período de adaptação funcional. Os 

pacientes foram avaliados com as próteses antigas, no período imediato à instalação 

das próteses e nos períodos de aproximadamente trinta dias e seis meses após a 

instalação. Os resultados mostraram que o padrão dos movimentos pouco se altera 

entre os períodos estudados, sugerindo que as dificuldades funcionais após a 

instalação das próteses totais não se relacionam a alterações no padrão de 

coordenação dos movimentos mandibulares. Assim, a adaptação dos pacientes 

após a instalação de próteses totais não se relaciona propriamente a alterações 

funcionais, mas às características intrínsecas das próteses e aspectos subjetivos 

individuais. 

Cunha et al. (1998) investigaram as condições miofuncionais orais de 

pacientes desdentados totais antes e após o tratamento protético, por meio de 
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avaliação fonoaudiológica e odontológica. Os resultados obtidos indicaram 

alterações da musculatura do sistema estomatognático, bem como das funções 

relacionadas, as quais parecem dificultar a adaptação às próteses totais.  

De acordo com Marchesan (2004), usuários de prótese poderão desenvolver 

movimentos alterados da mandíbula e dos lábios, pois, para não perder a 

estabilidade, necessitarão falar com a boca mais fechada, levando à imprecisão 

articulatória na tentativa de melhorar a fala. 

Castro et al. (2004) estudaram as modificações sofridas pelo sistema 

estomatognático no processo de envelhecimento e suas implicações na fala. 

Alteração no tônus de bochechas, má oclusão, falta parcial de elementos dentários e 

uso de prótese parcial foram encontrados nesses indivíduos. Segundo os autores, a 

maior parte dos idosos apresentava adaptações como um mecanismo 

compensatório para o problema funcional. Além disso, de maneira geral, nesta 

amostra de idosos não houve limitação na fala mesmo na presença de alguma 

alteração do sistema estomatognático. 

As novas relações horizontais e verticais entre maxila e mandíbula favorecem 

a modificação do tônus e novos engramas são formados para a adequada 

movimentação das estruturas, a fim de que a definição acústica dos fonemas seja 

atingida (Rodrigues et al., 2004). 

Felício & Cunha (2005) indicam que a perda dentária pode alterar o tônus e a 

morfologia da musculatura do sistema estomatognático. 

Em alguns casos, a colocação da prótese total provoca distúrbio na fala, não 

ocorrendo, ao longo do tempo, adaptação funcional da mesma, o que pode levar ao 

abandono do seu uso (Nogueira et al., 1991).  
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  De acordo com Felício (1998) os problemas na fala podem ocorrer tanto em 

pacientes que colocam próteses pela primeira vez, como naqueles que substituem 

as antigas por novas. 

Em um estudo, foi observado com relação às funções orais, que os indivíduos 

usuários de prótese total estavam satisfeitos e que o nível das funções de 

mastigação e fala, conforto oral e estético estava similar ao grupo de indivíduos 

dentados (Yi et al., 2001). 

Os problemas na fala decorrentes do uso de próteses referem-se aos casos 

em que há prejuízos na adaptação (Schiffman, 1997; Cunha et al., 1998). 

 Rodrigues et al. (2010) realizaram pesquisa com objetivo de verificar se o tipo 

de reabilitação oral interfere na fala e concluíram que indivíduos reabilitados com 

prótese total apresentam alteração nos fones linguodentais e alveolares e o tipo de 

prótese, bem como a estabilidade desta parece não interferir na produção da fala. 

Assim sendo, faz-se necessário considerar vários aspectos durante a 

confecção das próteses, a fim de não provocar distorções na fala (Jindra et al., 

2002). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Comparar a fala, o tônus muscular orofacial e as mobilidades dos lábios, da 

língua e da mandíbula de usuários de prótese total em diferentes períodos de 

adaptação. 

 

 

 

.  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo transversal, realizada através da 

seleção de um grupo de sujeitos submetidos à reabilitação oral com prótese total 

pareados pelo tempo de utilização das mesmas.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São 

Lucas e encontra-se protocolado sob o número 699/10 (Anexo A). 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Para o estabelecimento do número de indivíduos incluídos no presente 

estudo, foi realizado um cálculo amostral com auxílio do Software Bioestat 5.0 e 

adotado Power de 80% e nível de significância de 95% (α=0,05).  

A composição dos grupos foi a seguinte:  

Grupo experimental: composto por quarenta usuários de prótese total superior 

mucosossuportada, de ambos os gêneros, com faixa etária variando entre quarenta 

e setenta anos.  
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Grupo controle: composto por quarenta sujeitos com dentição natural 

completa, nas arcadas superior e inferior, em condições clínicas próximas do ideal e 

que não afetem a movimentação mandibular; de ambos os gêneros, com faixa etária 

variando entre quarenta e setenta anos. 

A variável considerada foi o tempo de utilização da prótese, conforme descrito 

a seguir: 

G1 - Um mês (vinte a quarenta dias); 

G6 - Seis meses (150 a 210 dias); 

G12 - Um ano (trezentos a quatrocentos dias). 

 

 

4.3 CRITERIOS PARA SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

 Inicialmente os sujeitos foram orientados em relação à metodologia da 

pesquisa e foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice A), no qual foram estabelecidos os objetivos e condições éticas de seu 

emprego, assim como a liberdade da permanência ou não no processo avaliativo em 

qualquer fase, sem decorrência de qualquer prejuízo. 

 

 Os seguintes sujeitos foram incluídos neste trabalho: 

 

a) usuários de prótese total superior; 

b) de ambos os gêneros; 

c) com idade entre quarenta e setenta anos;
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d) que apresentassem exame auditivo realizado há pelo menos seis 

meses, pois a acuidade auditiva pode interferir na emissão dos fonemas 

durante a fala; 

e) arcada inferior com presença de dentes naturais de canino a canino, 

sendo que os dentes posteriores poderão ser naturais ou artificiais. 

 

Foram excluídos para este estudo os sujeitos: 

 

a) usuários de outras próteses, que não a superior total; 

b) com idade inferior a quarenta e superior a setenta anos; 

c) que não apresentassem exame auditivo realizado há pelo menos seis 

meses, pois a acuidade auditiva pode interferir na emissão dos fonemas 

durante a fala; 

d) com ausência dos dentes anteriores inferiores, pois neste há pontos 

articulatórios; 

e) que apresentassem ausência de dentes ou próteses nos dentes 

posteriores inferiores, pois não há ponto articulatório nestes; 

f) que já tenham feito terapia fonoaudiológica ou outros tratamentos para 

alterações de fala; 

g) com histórico de doenças psiquiátricas, neurológicas ou oncológicas da 

região de cabeça e pescoço, pois estas podem interferir na produção e na 

organização da fala; 

h) usuários de medicamentos que possam ocasionar hiposalivação, pois 

estes podem interferir na produção correta dos fonemas assim como na 

 movimentação das estruturas envolvidas na fala; 
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i) que apresentassem anomalias ou deformidades dentofaciais, pois estes 

podem dificultar a produção da fala. 

 

 

4.4 ANAMNESE 

 

 

 Foi realizada entrevista com os indivíduos, visando investigar alterações que 

os excluíssem da amostra, tais quais, problemas de saúde, respiratórios e/ou de 

garganta; tratamentos anteriores; hábitos orais e/ou de postura. Para tanto, utilizou-

se uma anamnese adaptada do protocolo MBGR (Genaro et al., 2009), conforme  

(Anexo B). 

 

 

4.5 CONFECÇÃO DA PRÓTESE 

 

 

A fim de manter a qualidade da prótese, os indivíduos avaliados neste estudo 

realizaram a confecção das mesmas durante o curso de pós-graduação em Prótese 

Dentária, oferecido pela Faculdade São Lucas.   

 

 

4.6 AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 
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 A coleta de dados aconteceu nas dependências da Clínica Escola de 

Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas em horário previamente agendado de 

acordo com a disponibilidade do sujeito. 

 Foi realizada a avaliação dos aspectos miofuncionais orofaciais, por um único 

avaliador, calibrado no protocolo de exame clínico MBGR (Genaro et al., 2009) que 

compreende observação da postura corporal, análise morfológica extra e intra-oral, 

avaliação da mobilidade, tonicidade e sensibilidade orofacial, além das funções de 

respiração, mastigação, deglutição e fala. Trata-se de um protocolo composto por 

escores, que apresenta referências para a normalidade e alteração. 

 Com vista à realização deste estudo, adaptou-se o protocolo para avaliação 

específica das mobilidades de lábios, língua e mandíbula, do tônus muscular 

orofacial e da fala (Anexo C). 

 Consta abaixo como se deu a avaliação de cada aspecto. 

 

 

4.6.1 Mobilidade 

 

 

Quanto aos lábios, foi solicitado aos indivíduos que realizassem, com os 

dentes ocluídos os movimentos de protrair fechados, retrair fechados, alternar 

protrair e retrair fechados; protrair abertos, retrair abertos, alternar protrair e retrair 

abertos; protrair fechados à direita e à esquerda, alternar protrair e retrair fechados à 

direita e à esquerda; estalar protraídos, estalar retraídos, alternar estalos protraídos 

e retraídos. Quando solicitado movimento alternado, o mesmo deveria ser realizado 
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três vezes e com ritmo. Para este aspecto a normalidade designada pelo protocolo é 

de escore zero para melhor resultados e 37 para pior. 

Para a avaliação de língua, os movimentos foram: protrair, alternar e protrair e 

retrair; elevar na papila incisiva, alternar elevar na papila e abaixar; elevar no lábio 

superior, alternar elevar e abaixar tocando os lábios; tocar a comissura labial direita, 

tocar a comissura labial esquerda, alternar tocar a comissura direita e esquerda; 

tocar o ápice sequencialmente nas comissuras direita e esquerda e nos lábios 

superior e inferior; tocar internamente a bochecha direita, tocar internamente a 

bochecha esquerda, alternar tocar a bochecha direita e esquerda; estalar o ápice; 

estalar o corpo; sugar a língua contra o palato e vibrar.  Quando solicitado 

movimento alternado, o mesmo deveria ser realizado três vezes e com ritmo. O 

melhor resultado proposto pelo protocolo para este aspecto é de zero para melhor 

resultado e 52 para pior. 

 Quanto à mandíbula foi observado o movimento de abertura e fechamento da 

boca; lateralidade à direita e à esquerda e a presença de desvio ou dor. Cada 

aspecto foi classificado como normal, reduzido ou aumentado e se os movimentos 

foram ou não realizados e se houve ou não desvios. De acordo com a referência do 

protocolo o melhor resultado é relacionado ao escore zero e o pior a 12. 

 

 

4.6.2 Tônus 

 

 

Foi avaliado através de palpação e observação visual, o lábio superior e 

inferior, mento, sulco mento labial, língua, bochecha direita e esquerda. O assoalho
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 da boca foi apenas observado. O tônus muscular orofacial foi classificado em 

normal, diminuído ou alterado. Para este aspecto a normalidade designada pelo 

protocolo é de escore zero para melhor resultados e oito para pior. 

 

 

4.6.3 Fala 

 

 

Em seguida foi avaliada a fala do indivíduo, quanto ao aspecto articulatório e 

à organização mental dos sons para a fala.  

A análise desta função foi dividida em quatro provas: 

 A primeira prova foi a de fala dirigida, que analisa o aspecto fonético, quanto à 

omissões, substituições ou distorções, foi analisado se as mesmas estavam 

ausentes, assistemáticas ou sistemáticas, verificando ainda quais os fonemas 

alterados. Para a realização da prova, foi solicitado ao sujeito que contasse, em voz 

alta, de zero a vinte, pronunciasse os dias da semana e os meses do ano. O melhor 

resultado proposto pelo protocolo para este aspecto é de zero para melhor resultado 

e seis para pior. 

 A segunda prova foi realizada através da nomeação de figuras foneticamente 

balanceadas (Wertzner, 2004), verificando também o aspecto fonético, quanto à 

omissão, substituição ou distorção, identificando se as mesmas estavam ausentes, 

assistemáticas ou sistemáticas, constatando os fonemas alterados. Nos casos que 

apresentaram distorção da fala, foi verificado se havia relação com alteração da 

língua. De acordo com a referência do protocolo o melhor resultado é relacionado ao 

escore zero e o pior a seis. 
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 A terceira prova teve a função de avaliar a coordenação motora da fala. Para 

tanto o sujeito realizou a emissão rápida e repetida, por dez segundos, das sílabas 

/pa/, /ta/ e /ka/, verificando a emissão quanto à velocidade e ritmo (se adequado ou 

inadequado). Posteriormente foi solicitado que o indivíduo emitisse a sequência 

trissilábica /pataka/, verificando novamente velocidade e ritmo. Para este aspecto a 

normalidade designada pelo protocolo é de escore zero para melhor resultados e 

oito para pior.   

A quarta prova avaliou a fala espontânea. Durante a mesma, foram observados 

os aspectos de saliva, se foi deglutida, se permanece acumula na comissura direita 

e/ou esquerda ou no lábio inferior, se espirra ou baba; de abertura de boca 

classificando em normal, reduzida ou exagerada, posição da língua, identificando se 

estava adequada, no assoalho, anteriorizada, posteriorizada, ponta baixa e laterais 

altas; o movimento labial  se estava adequado, reduzido ou exagerado;  movimento 

mandibular se adequado, desviado à direita ou à esquerda ou anteriorizado; 

ressonância  se equilibrada, uso nasal reduzido ou exagerado ou laringofaríngea; 

imprecisão articulatória se ausente, assistemática ou sistemática;  velocidade  se 

estava normal, aumentada ou reduzida e coordenação pneumofonoarticulatória  se 

adequada ou alterada. Para esta avaliação foram realizadas 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”. 

Nos casos de imprecisão, foi verificado se estavam relacionadas ao tônus 

miofuncional orofacial, respiração oronasal, má oclusão, uso de prótese, velocidade 

de fala, audição, uso de medicamento, quantidade de saliva, redução da abertura 
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bucal, alteração neurológica, fadiga muscular ou ansiedade/depressão. Para este 

aspecto, o protocolo refere melhor resultado para escore zero e pior para 18. 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Considerando os critérios de inclusão e exclusão deste estudo, a idade dos 

sujeitos variou entre quarenta e setenta anos. 

O grupo experimental, composto por quarenta sujeitos, foi separado em três 

sub amostras de acordo com o tempo de uso da prótese.  

Sendo assim, foram avaliados 12 sujeitos usuários de prótese há um mês, 15 

a seis meses e 13 usuários há 12 meses. 

O protocolo oferece valores de referencia para melhor e pior resultado para 

cada aspecto. Quando o escore estiver mais próximo de zero, é considerado mais 

próximo da normalidade. 

Após revisão, os dados foram armazenados em banco construído no 

programa Excel/07.  

Inicialmente os indivíduos foram agrupados de acordo com o tempo de uso da 

prótese, caracterizando as manifestações apresentadas por cada um, além do grupo 

controle, constituído por quarenta indivíduos com dentição natural completa. 

A análise dos dados foi realizada comparando o grupo controle com cada sub 

amostra (um mês, seis meses e 12 meses) e as sub amostras entre si. Para tanto foi 

utilizado o teste estatístico paramétrico t de student para amostras independentes
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Os dados foram submetidos à análise estatística sendo utilizado o teste 

paramétrico t de student para amostras independentes. 

O resultado de cada comparação possui uma estatística chamada de p-valor, 

que define, para este trabalho, um nível de significância de 0,05 ou 5% (o erro 

estatístico que foi cometido nas análises) e todos os intervalos de confiança 

construídos ao longo do trabalho foram com 95% de confiança estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa, cujo 

objetivo foi comparar a fala, o tônus e as mobilidades dos lábios, da língua e da 

mandíbula de usuários de prótese total em diferentes períodos de adaptação. 

Abaixo constam ordenados em tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 os dados referentes  

às análises dos seguintes aspectos: mobilidades da língua, dos lábios e da 

mandíbula, tônus muscular orofacial e fala (primeira, segunda terceira e quarta 

provas) respectivamente. Utilizou-se nessas análises o teste paramétrico t de 

student para amostras independentes, para comparar as sub amostras com o grupo 

controle e as sub amostras entre si. 

Vale lembrar que o nível de significância utilizado nas análises foi p-valor de 

0,05%, portanto, os valores iguais ou menores a este estarão assinalados com 

asterisco (*). 

Nas tabelas 1, 3 e 5 constam os resultados referentes à comparação do grupo 

experimental com o grupo controle. Já nas tabelas 2, 4 e 6 constam as sub 

amostras, comparadas entre si. 

 

Tabela 1 – Comparação das mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula das sub 
amostras com o grupo controle 

  Média Desvio padrão p-valor 

 Grupo Controle 1,600 2,639  

 G1 18,917 9,848 <0,0001* 

LÁBIOS G6 21,133 7,200 <0,0001* 

 G12 14,385 7,159 <0,0001* 
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Tabela 1 – Comparação das mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula das sub 
amostras com o grupo controle 

  Média Desvio padrão p-valor 

 Grupo Controle 1,725 2,891  

 G1 24,417 10,655 <0,0001* 

LÍNGUA G6 25,867 7,855 <0,0001* 

 G12 28,154 12,602 <0,0001* 

 Grupo Controle 0,425 0,813  

 G1 3,833 2,758 <0,0001* 

MANDÍBULA G6 5,333 2,944 <0,0001* 

 G12 6,000 1,633 <0,0001* 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 

 

 Estão dispostos na tabela 1 os resultados da comparação entre o grupo 

controle e as sub amostras do grupo experimental. Pode-se verificar que houve 

significância estatística para as três sub amostras avaliadas quanto às mobilidades 

dos lábios, da língua e da mandíbula.  

 

Tabela 2 – Comparação das mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula entre as sub 
amostras 

  média 
Desvio 

padrão 

p-valor (1 mês com 

6 e 12 meses) 

p-valor (6 com 

12 meses) 

 G1 18,917 9,848   

LÁBIOS G6 21,133 7,200 0,505  

 G12 14,385 7,159 0,199 0,02* 

 G1 24,417 10,655   

LÍNGUA G6 25,867 7,855 0,687  

 G12 28,154 12,602 0,434 0,564 

 G1 3,833 2,758   

MANDÍBULA G6 5,333 2,944 0,188  

 G12 6,000 1,633 0,024* 0,475 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 
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 Na tabela 2, estão organizados os resultados da comparação entre as sub 

amostras do grupo experimental entre si. Através destes, podemos observar que 

para o aspecto de mobilidade dos lábios, os usuários há 12 meses apresentaram 

significância estatística para pior quando comparados aos que utilizam prótese há 

seis meses. A sub amostra de 12 meses, também foi significante para pior, quando 

realizada comparação das mobilidades da mandíbula com os usuários há um mês. 

 

Tabela 3 – Comparação do tônus muscular orofacial das sub amostras com o grupo controle 
  Média Desvio padrão p-valor 

 Grupo Controle 1,075 1,730  

TÔNUS G1 1,583 0,900 0,335 

MUSCULAR G6 1,600 0,737 0,263 

OROFACIAL G12 1,769 0,725 0,168 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 
 

 

 Não houve significância estatística quando comparados os resultados da 

avaliação do tônus muscular entre o grupo controle e as sub amostras do grupo 

experimental, conforme a tabela 3. Entretanto percebe-se que todos os resultados 

apresentados pelo grupo experimental estão piores que os do grupo controle. 

 

Tabela 4 – Comparação do tônus muscular orofacial entre as sub amostras 

  
Média Desvio 

padrão 

p-valor (1 mês com 

6 e 12 meses) 

p-valor (6 com 

12 meses) 

TÔNUS G1 1,583 0,900   

MUSCULAR G6 1,600 0,737 0,958  

OROFACIAL G12 1,769 0,725 0,574 0,547 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 
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Na tabela 4, foram dispostos os resultados da comparação entre as sub 

amostras do grupo experimental. Não houve resultados estatísticamente 

significantes, porém percebe-se que todos os resultados apresentados pelo grupo 

controle estão melhores que os do grupo experimental em relação ao tônus 

muscular orofacial. 

 

Tabela 5 – Comparação da fala das sub amostras com o grupo controle 
  Média Desvio padrão p-valor 

 Grupo Controle 0,350 0,622  

FALA G1 3,500 0,798 <0,0001* 

1ª PROVA G6 3,667 0,724 <0,0001* 

 G12 3,615 0,768 <0,0001* 

 Grupo Controle 0,750 1,193  

FALA G1 2,583 1,379 <0,0001* 

2ª PROVA G6 3,200 1,373 <0,0001* 

 G12 3,538 1,127 <0,0001* 

 Grupo Controle 1,075 1,730  

FALA G1 3,750 1,288 <0,0001* 

3ª PROVA G6 3,533 1,187 <0,0001* 

 G12 4,077 0,954 <0,0001* 

 Grupo Controle 1,275 1,768  

FALA G1 6,000 1,128 <0,0001* 

4ª PROVA G6 6,600 0,910 <0,0001* 

 G12 6,923 1,115 <0,0001* 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 
 

A avaliação da fala aconteceu em quatro etapas: fala dirigida, nomeação, 

coordenação motora da fala e fala espontânea. Na tabela 5 pode-se verificar que em 

todas as provas e para todas as sub amostras houve significância estatística quando 

comparados os resultados da avaliação do grupo controle com as sub amostras do 

grupo experimental. 
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Tabela 6 – Comparação da fala entre as sub amostras 

  Média Desvio 
padrão 

p-valor  
(1 mês com 

6 e 12 
meses) 

p-valor 
 (6 com 12 

meses) 

 G1 3,500 0,798   

FALA G6 3,667 0,724 0,575  

1ª PROVA G12 3,615 0,768 0,714 0,857 

 G1 2,583 1,379   

FALA G6 3,200 1,373 0,258  

2ª PROVA G12 3,538 1,127 0,070 0,487 

 G1 3,750 1,288   

FALA G6 3,533 1,187 0,654  

3ª PROVA G12 4,077 0,954 0,476 0,198 

 G1 6,000 1,128   

FALA G6 6,600 0,910 0,138  

4ª PROVA G12 6,923 1,115 0,026* 0,406 

Legenda: p-valor= significância estatística; * valor estatisticamente significante 
 

 Estão dispostos na tabela 6 os resultados da comparação da avaliação das 

sub amostras entre si, quanto à avaliação da fala. Esta foi composta de quatro 

provas, a saber, fala dirigida, nomeação, coordenação motora da fala e fala 

espontânea, respectivamente. Pode-se observar que os usuários de prótese há 12 

meses, apresentaram resultado estatisticamente pior que os que utilizam há um mês 

na prova de fala espontânea.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Para este estudo foi utilizada uma adaptação do protocolo de avaliação 

miofuncional MBGR (Genaro et al., 2009). Este foi elaborado durante dois anos em 

cinco diferentes fases, a partir de protocolos utilizados na área da motricidade 

orofacial. Possibilita obter parâmetros numéricos (escores) permitindo ao 

fonoaudiólogo avaliar, diagnosticar e estabelecer prognóstico em motricidade 

orofacial. 

 Este estudo é considerado inovador, já que aplicou em um grupo de usuários 

de prótese total, um protocolo que foi validado e apresenta referência para sujeitos 

dentados. 

 Quanto às mobilidades dos lábios, da língua e da mandíbula, verificou-se 

significância estatística para as respostas das três sub amostras, quando 

comparadas ao grupo controle. 

As mobilidades de lábios apresentaram pior resultado para os usuários de 

prótese há seis meses. Enquanto que, para a mobilidade de língua e mandíbula, os 

resultados mostram que os sujeitos com piores respostas são os que utilizam 

prótese há 12 meses. 

As referências de normalidade apresentadas no protocolo com escores 

MBGR (Genaro et al., 2009) mostram que os piores resultados possíveis para as 

mobilidades de lábios, língua e mandíbulas são 37, 52 e 9 respectivamente. 

Portanto, ao compararmos estas com as médias apresentadas pelas sub amostras 

para pior (21,133 para lábios; 28,134 para língua e 6,000 para mandíbula) é possível 

perceber que há diferença entre os dados. Estes aspectos nos sujeitos
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deste estudo não chegam ao limite de serem considerados com os piores 

resultados, mas estão piores que o grupo controle. 

Também foi possível verificar que houve diferença estatisticamente 

significante quando comparadas as respostas das mobilidades de lábios entre as 

sub amostras de usuários de prótese há seis meses com os que utilizam há 12 

meses. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Marchesan (2004), referindo que 

usuários de prótese poderão desenvolver movimentos alterados da mandíbula e dos 

lábios, pois, para não perder a estabilidade, necessitarão falar com a boca mais 

fechada, levando à imprecisão articulatória na tentativa de melhorar a fala. 

Entretanto, estudo realizado por Sansone et al. (2006) discordam dos resultados 

desta pesquisa, já que verificaram que o tratamento com prótese não implica em 

modificações funcionais. 

 Os resultados deste estudo discordam também de Leles et al. (2003) pois 

mostraram que não ocorrem mudanças significativas nos padrões de movimentos 

mandibulares pré e pós-inserção de próteses totais. 

 Como resultado da comparação das sub amostras com o grupo controle para 

tônus muscular orofacial, observa-se que há diferença estatísticamente significante 

para usuários de prótese há 12 meses.  

 Entretanto, quando comparados os resultados das sub amostras entre si não 

há significância estatística. 

 Estudos revelam que há redução da tonicidade orofacial, alterando assim os 

movimentos necessários para desempenhar as funções estomatognáticas de 

sucção, mastigação, deglutição e fala em usuários de prótese (Neiva et al., 2000; 

Menezes & Vicente, 2007).
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 Para o estabelecimento da comparação das sub amostras com grupo controle 

quanto à fala, foram ordenadas as provas realizadas para avaliação desta função na 

tabela 5.  

 Quanto à análise da fala durante emissões automáticas, houve diferença 

entre grupo controle e grupo experimental e as respostas forma estatísticamente 

significantes e semelhantes, mas não significante para as três sub amostras 

comparadas entre si. 

 Para a nomeação de figuras, houve significância estatística para todas as sub 

amostras, quando comparadas com o grupo controle. Entretanto, resultados piores 

foram verificados para os usuários há 12 e seis meses respectivamente. 

 De acordo com Yavas et al. (2002), a avaliação da fala pode ocorrer por meio 

da análise da fala espontânea e nomeação de figuras. Quando utilizada a 

nomeação, a emissão do paciente se faz sem modelo do avaliador, sendo possível 

pela seleção das figuras a serem nomeadas, um controle dos fonemas a serem 

produzidos. Já a fala espontânea é um excelente meio para a obtenção de uma 

amostra linguística, entretanto, pode não apresentar todos os fonemas e as posições 

que podem ocupar na sílaba e na palavra, deixando a amostra incompleta. 

 Na coordenação motora da fala, através da emissão rápida e repetida, por 

dez segundos, das sílabas /pa/, /ta/ e /ka/ e posteriormente a seqüência trissilábica 

/pataka/, verificando velocidade e ritmo, os resultados obtidos são estatísticamente 

significantes,  quando comparadas as sub amostras entre si, porém com piora na 

sub amostra referente aos usuários há 12 meses. 

 Durante o discurso espontâneo, os aspectos gerais da fala, como: saliva, 

abertura de boca, posição da língua, movimento labial, movimento mandibular, 

imprecisão articulatória, velocidade e coordenação pneumofonoarticulatória. Os 
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resultados mostram que há diferença estatisticamente significante para as sub 

amostras com o grupo controle, entretanto, com piora para os grupos de 12 e seis 

meses respectivamente. 

Cunha et al. (1998), refere presença de articulação exagerada ou fechada, 

redução dos movimentos labiais e falta de controle de saliva como alterações na fala 

de usuários de prótese. 

Os resultados evidenciaram que a articulação tornou-se mais fechada após a 

instalação de novas próteses, concordando, portanto com o estudo citado acima.  

De acordo com Marchesan (2004), a articulação fechada é muito comum 

entre os usuários de prótese dentária, por vergonha ou receio que a mesma se 

desloque durante a fala, principalmente quando a estabilidade encontra-se 

insatisfatória. 

Miyaura et al. (2000) e Piancino et al. (2005) descrevem que em um mês 

pode ocorrer a adaptação funcional do usuário de prótese. Porém, a adaptação e 

estabilidade parecem relacionar-se tanto à técnica de reabilitação odontológica 

quanto à situação miofuncional orofacial, podendo esta ser considerada uma das 

causas insucesso na adaptação ou de instabilidade das próteses totais (Cunha et 

al.,1998; Prado et al., 2006). 

Felício (1999) afirma que embora estudos mostrem que a adaptação da fala 

pode ocorrer em um mês, há indivíduos que sentem dificuldade por mais de seis 

meses. 

Na comparação das provas de fala entre as sub amostras, pode-se observar 

quanto à primeira, que não há respostas estisticamente significantes para as três 

sub amostras quando comparadas com o grupo controle, porém houve pior 

resultado para a sub amostra de usuários há seis meses. 
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 Os resultados da segunda prova não evidenciaram significância estatística 

comparando as sub amostras, entretanto, o pior resultado refere aos usuários há 12 

meses. 

 Na terceira prova, os resultados obtidos não são estatísticamente 

significantes quando comparados ao grupo controle, porém apresenta piora na sub 

amostra referente aos usuários há 12 meses. 

 Os resultados da quarta prova mostram que há diferença estatísticamente 

significante para a sub amostra referente aos usuários há 12 meses, quando 

comparados aos usuários há um mês. 

 Rodrigues et al. (2010) realizaram estudo com objetivo de verificar se o tipo 

de reabilitação oral interfere na fala e concluíram que indivíduos reabilitados com 

prótese total apresentam alteração nos fones linguodentais e alveolares e o tipo de 

prótese, bem como a estabilidade desta, parece não interferir na produção da fala 

 Este foi um estudo realizado em sujeitos reabilitados com prótese total, 

avaliados por meio de um protocolo elaborado e validado através de pesquisa com 

sujeitos dentados. Sendo assim, apresenta referências (escores) de melhor e pior 

resultados a sujeitos dentados. 

 É importante destacar que os sujeitos desta pesquisa apresentaram resultado 

inferior à referência de normalidade do protocolo utilizado, porém, estes também não 

são condizentes com a possibilidade de pior resultado. 

 Levanta-se portanto a possibilidade de que os resultados encontrados neste 

estudo, sejam o padrão de referência real para usuários de prótese, ou semelhante, 

já que estes não apresentaram as características de fala, tônus e mobilidade de 

lábios, língua e mandíbula dentro dos padrões de normalidade previsto pelo
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protocolo utilizado, pois houve alteração na forma de sua estrutura oral com a 

adaptação da prótese. 

 Este foi um estudo inicial que analisou as mobilidades de lábios língua e 

mandíbula, o tônus muscular orofacial e a fala de indivíduos reabilitados com 

prótese total. Novos estudos podem ser realizados visando ampliar a amostra e 

estudar variáveis.  

 O fonoaudiólogo é um profissional que trabalha junto ao sistema 

estomatognático, visando a prevenção e a adequação das funções orofaciais, 

devendo, portanto, estar inserido na equipe de profissionais que atendem usuários 

de prótese.  

 Sugere-se portanto que em decorrência do maior tempo de uso e da falta de 

orientação quanto aos aspectos miofuncionais orofaciais, estes sujeitos apresentem 

tais dificuldades na comunicação oral. 

 Entretanto, há possibilidade que usuários de prótese total superior há 12 

meses apresentem tais características, justamente por terem este tempo de 

utilização e estarem adaptados à esta realidade. Tais indivíduos não apresentarão 

os padrões de normalidade, pois não possuem a estrutura necessária. 

 Deste modo, o trabalho contribui para compreender melhor as características 

de mobilidade, tônus e fala de usuários reabilitados com prótese total. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com as condições estabelecidas neste trabalho, pode-se 

concluir que: 

a) há maior dificuldade das mobilidades dos lábios, da língua e da 

mandíbula e maior alteração de tônus muscular orofacial em usuários de 

próteses há 12 meses, tanto na comparação entre os dois grupos, quanto 

entre as sub amostras do grupo experimental; 

b) piores resultados para a fala automática são observados em usuários 

de prótese há seis meses, ao contrário da nomeação, coordenação 

motora da fala e fala espontânea, que são aos 12 meses de uso da 

prótese, tanto na comparação entre os grupos experimental e controle, 

quanto na comparação das sub amostras do grupo experimental entre si. 
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ANEXO A – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São 
Lucas 
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ANEXO B – Anamnese 
 

Nome: __________________________________________________No _______ 

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

Estado civil:____________ Informante:_____  Grau de parentesco:_______ 

Endereço: _________________________________________No: _________ 

Complemento: ______________________________________________________ 

Bairro:__________________ Cidade/Estado: ______________CEP:__________  

Fones: Residencial: (__) _________________ Celular: (__) _________________ 

Endereço eletrônico: _________________________________________________ 

 
Queixa principal: 

___________________________________________________________________ 

 

Outras queixas relacionadas à:  

 

[ ] lábios [ ] língua [ ] sucção [ ] mastigação [ ] deglutição [ ] respiração [ ] fala [ ] 

frênulo lingual [ ] voz [ ] audição [ ] aprendizagem [ ] estética facial [ ] postura [ ] 

oclusão [ ] cefaléia [ ] ruído na ATM [ ] dor na ATM [ ] dor no pescoço [ ] dor nos 

ombros [ ] dificuldade ao abrir a boca [ ] dificuldade ao movimentar a mandíbula para 

os lados [ ] Outro: ___________________________________________________ 

 
 

Problemas de 

saúde 
Qual Tratamento Medicamento 

Neurológico    

Ortopédico       

Metabólico    

Digestivo    

Hormonal    

Outros problemas    
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Tratamentos Motivo Profissional 

Fonoaudiológico   

Médico   

Psicológico   

Fisioterápico   

Odontológico   

Cirúrgico   

Outros tratamentos   

 

Hábitos Orais: 

Sucção de língua: � não �� sim Até quando:  

Umidificar os lábios: � não �� sim Época:  

Cigarro: � não �� sim Quantos cigarros/dia:  

Cachimbo: � não �� sim [ ] apóia à direita [ ] apóia à esquerda 

Bruxismo (ranger dentes) � não �� sim [ ] diurno [ ] noturno 

Apertamento dentário: � não �� sim Quando: 

Onicofagia (roer unhas): � não �� sim Quando: 

Morder mucosa oral: � não �� sim Quando:  

Morder objetos: �� não �� sim Qual:              Quando:  

Outros: 

 

Hábitos de Postura 

Interpor lábio inferior: � não �� sim 

Protrair a mandíbula: � não �� sim 

Apoiar de mão na mandíbula: � não �� sim: [ ] D [ ] E 

Apoiar de mão na cabeça: � não �� sim: [ ] D [ ] E 

Usar muito computador: � não �� sim: postura:  

Usar muito telefone: � não �� sim: postura:  

Outros:  
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Comunicação 

Intencionalidade prejudicada: � não �� sim 

Dificuldade de compreensão: � não �� sim 

Outros problemas: 

 

Fala 

Omissão: � não �� às vezes �� sim 

Substituição: � não �� às vezes �� sim 

Inteligibilidade prejudicada: � não �� às vezes �� sim 

Inteligibilidade prejudicada ao telefone: � não �� às vezes �� sim 

Salivação excessiva: � não �� às vezes �� sim 

Diminuição da amplitude do movimento mandibular: � não �� às vezes �� sim 

Interposição de língua: � não �� sim: [ ] anterior [ ] lateral Quais fones: 

Outros problemas: 

 

Audição 

Hipoacusia (diminuição da audição): � não �� às vezes: [ ] D [ ] E �� sim: [ ] D [ ] E 

Otite: � não �� às vezes: [ ] D [ ] E �� sim: [ ] D [ ] E 

Zumbido: � não �� às vezes: [ ] D [ ] E �� sim: [ ] D [ ] E 

Otalgia (dor de ouvido): � não �� às vezes: [ ] D [ ] E �� sim: [ ] D [ ] E 

Tontura/Vertigem: � não �� às vezes �� sim 

Avaliação audiológica prévia: � não �� sim. Quando:  

Outros problemas:  
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ANEXO C – Protocolo de Avaliação Fonoaudiológica 

 

Nome: _____________________________________________________ No____ 

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

 

MOBILIDADE  

Lábios [ ] Somar todas as pontuações  
(melhor resultado = 0 e pior = 37) 

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

Estalar protraídos             (0)          (1)         (2)         (3) 

Estalar retraídos             (0)          (1)         (2)         (3) 

Alternar estalo protraídos/retraídos (0)          (1)         (2)         (3) 

 

Língua [ ] Somar todas as pontuações  
(melhor resultado = 0 e pior = 52) 

    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 nos lábios (0)          (1)         (2)         (3) 
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Fala: � 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) 
Aspecto fonético fonológico [ ] 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): _____________ 

 

2ª Prova (nomeação de figuras da prancha) 
Aspecto fonético fonológico [ ] 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 (Solicitar a emissão rápida e repetida, por 10 segundos, das sílabas e da 
seqüência trissilábica) 
Coordenação motora na fala [ ] Somar todas as pontuações  
(melhor resultado = 0 e pior = 8) 

    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) 
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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” 

Aspecto geral [ ] 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 

bucal [ ] alteração neurológica [ ] fadiga muscular [ ] ansiedade/depressão  

[ ] outras: ____________________________________________________ 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A – Carta de Informação ao Paciente e Termo de Consentimento 
 

CARTA DE INFORMAÇÃO 

Caro (a) Senhor (a), 

Eu, Daniele de Oliveira Brito, fonoaudióloga, portadora do CPF: 

822.770.442.53, RG: 758.509 SSP-RO, Rua: Brasília, n° 1930 – Bairro: Areal CEP: 

78.916-450, na cidade de Porto Velho/RO, cujo telefone de contato é (69) 3211-

8037, estou desenvolvendo uma pesquisa cujo titulo é “ANÁLISE DA FALA, DO 

TÔNUS MUSCULAR OROFACIAL E DAS MOBILIDADES DOS LÁBIOS, DA 

LÍNGUA E DA MANDÍBULA EM USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR”. 

Neste estudo, serão avaliados aproximadamente 80 indivíduos adultos, de 

ambos os sexos, residentes na cidade de Porto Velho, Rondônia. Os participantes 

serão avaliados por uma única fonoaudióloga calibrada no Protocolo MBGR (Genaro 

et al, 2009) de exame clínico. 

O objetivo desse estudo é avaliar pacientes usuários de prótese total 

superior os aspectos de morfologia, mobilidade e postura e as funções de 

respiração, mastigação, deglutição e fala. 

Essa avaliação será agendada na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade 

São Lucas para o dia e horário de sua preferência.  

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e não determinará qualquer 

risco, não trará qualquer beneficio direto, mas proporcionará um melhor 

conhecimento a respeito das alterações de morfologia, mobilidade e postura além 

das alterações das funções de mastigação, deglutição, respiração e fala de pessoas 

com prótese total superior. O conhecimento que será adquirido nesse trabalho será 

fundamental para beneficiar você e muitas outras pessoas em futuros atendimentos 

fonoaudiológico e odontológico. 

Informo que o (a) Sr.(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do 

estudo, ao esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o comitê de ética em 
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pesquisa (CEP) da Faculdade São Lucas, situado na Rua: Alexandre Guimarães, n° 

1972, B: Areal, telefone 3211-8001, CEP: 78.916-450 Porto Velho/RO. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e a participação no estudo, sem qualquer prejuízo. Garanto que as 

informações obtidas serão analisadas, não sendo divulgada sua identificação e de 

nenhum dos participantes. Os dados coletados serão utilizados somente para 

pesquisa e os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas 

especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar 

pública sua identificação.  

O (a) Sr.(a) tem o direito de ser mantido informado sobre os resultados 

parciais das pesquisas e caso solicite darei todas as informações necessárias. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

Em anexo segue o termo de consentimento livre e esclarecido para ser 

assinado. Se ainda houver qualquer dúvida sobre o estudo, você poderá receber 

mais esclarecimento falando com: 

Daniele de Oliveira Brito/Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas 

Telefone (0xx69) 3211-8037/3211-8035 

Sigmar de Mello Rode/Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté 

Telefone (0xx12) 36254142/ 36254144 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

RG______________________________, abaixo assinado, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito da pesquisa “Reabilitação oral com prótese 

total: análise da fala, do tônus e da mobilidade dos lábios, da língua e da 

mandíbula”.  

Eu discuti com a Fonoaudióloga Daniele de Oliveira Brito. Endereço: Clínica 

de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas, situada na Rua Brasília, 1930, Bairro 

Areal, Porto Velho/RO, telefone (69) 3211 8037 sobre a minha decisão em participar 

desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
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procedimentos de avaliação fonoaudiológica, conforme carta de informação que 

recebi, li e entendi. 

Ficou claro que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste serviço. 

 

 

      

______________________    _______________________ 

   Assinatura do sujeito da        Assinatura do pesquisador 

   Pesquisa ou responsável       (carimbo ou nome Legível) 

 

 

 

Porto Velho______de_____20__. 
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