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RESUMO 

 

 

O diagnóstico de saúde, proporcionado pela epidemiologia, está 

inserido dentro das estratégias globais de planejamento e avaliação nos 

serviços de saúde.  A aplicação de protocolos para o serviço público deve 

facilitar o gerenciamento das ações e resguardar os princípios de universalidade 

e eqüidade propostos pelo Sistema Único de Saúde. Os protocolos de avaliação 

podem traçar um plano exato e detalhado, permitindo fazer relações entre os 

achados fonoaudiológicos e seus constituintes. Desenvolver um protocolo de 

avaliação de motricidade orofacial, abrangendo as possíveis alterações motoras 

faciais, bem como, suas implicações nas funções estomatognáticas - para uso 

em pacientes adultos afásicos e/ou com possíveis alterações neurológicas - foi 

o objetivo desta pesquisa, já que as sequelas advindas de lesões cerebrais 

incluem distúrbios motores da face, distúrbios de fala e distúrbios de deglutição. 

Assim, a seleção de 8 (oito) artigos levou à criação do protocolo proposto para a 

avaliação de motricidade miofuncional orofacial de maneira fácil e padronizada. 

O protocolo proposto inclui a descrição de aspectos médicos e de saúde geral, 

além de a investigação das alterações posturais e dos aspectos morfológicos. 

Concluiu-se, pela importância da elaboração do protocolo, a preparação de um 

eficiente complemento terapêutico ao trabalho de estimulação da linguagem dos 

pacientes afásicos, bem como, pela sua utilidade como ferramenta na coleta 

epidemiológica de seus fatores de risco e os determinantes em saúde. 

 

 

Descritores: Afasia. Protocolos clínicos. Sistema estomatognático. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Development of a protocol for orofacial myofunctional evaluation of aphasic: use 

in clinical and epidemiological studies 

 

Health diagnosis, provided by epidemiology, is inserted into the 

global strategies for planning and evaluation in health services. The 

implementation of protocols for the public service should facilitate the 

management of actions and respect the principles of universality and equity 

proposed by Health System. Evaluation protocols can trace an exact and 

detailed plan, allowing making relations between speech-language findings and 

their constituents. Develop a protocol for evaluation of orofacial motor skills, 

including the possible changes in facial motor, as well as their implications for 

stomatognathic functions - for use in adult aphasic and/or with possible 

neurological disorders - was the aim of this study, as the consequences 

resulting brain injuries include motor disorders of the face, speech disorders 

and swallowing disorders. Therefore, the selection of eight articles led to the 

creation of the proposed protocol for the evaluation of orofacial myofunctional 

motor and easily standardized. It was described the medical and general health, 

besides having investigated postural changes and morphology.  It was 

concluded that the develop the protocol was very important for the preparation 

of an efficient treatment plan to work with the concomitant stimulation of the 

language of aphasic patients, as well as for its usefulness as a tool in the 

collection of epidemiological risk factors and health determinants. 

 

Key words: Aphasia. Clinical Protocols. Stomatognathic System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os pacientes afásicos, ou seja, com desintegração da linguagem, 

são ou foram indivíduos portadores de lesões, tumores e outros 

comprometimentos cerebrais pertinentes. A afasia afeta tanto a compreensão 

quanto a expressão da comunicação, comprometendo a interação do indivíduo 

com o meio em que está inserido. Para sua reabilitação, além do atendimento 

médico e hospitalar é necessária a intervenção fonoaudiológica. 

O fonoaudiólogo que atua em serviço público deve ser capaz de 

identificar as questões fonoaudiológicas de maior relevância na sua 

comunidade de abrangência, elaborando e efetivando ações, apontando 

recursos, bem como adotando as medidas preventivas oportunas, prestando 

um atendimento de qualidade à população (BEFI-LOPES, 1997). 

A assistência fonoaudiológica determinante das condições de saúde 

geral deve ser garantida em todas as suas áreas: audição, voz, motricidade 

orofacial e linguagem. Entretanto, estes pacientes afásicos chegam primeiro ao 

atendimento de Linguagem.  

Principalmente os distúrbios de articulação, provenientes das 

alterações de expressividade do afásico, caracterizam achados fonêmicos 

alterados, tais como as omissões, substituições e/ou as distorções. Buscar a 

adequação do sistema fonêmico do paciente, juntamente com a eliminação ou 

reabilitação das alterações orgânicas, perceptivas e funcionais são estratégias 

para nova inserção social.  

Alterações decorrentes de lesões cerebrais, além de dificultar a 

comunicação, também comprometem aspectos relacionados a funcionalidade 

das estruturas das regiões orofaciais e cervicais. Estas manifestações são 

analisadas pela área de Motricidade Orofacial cabendo um estudo mais 

aprofundado, pelo especialista de Linguagem, aos casos de normalidade da 

população adulta e idosa, no aprimoramento da reabilitação, em comparação 

aos achados relevantes. 

Estudos epidemiológicos contribuem para o processo de 

reabilitação, onde os distúrbios somam-se às consequências sociais e 

familiares, incluindo na identidade social do indivíduo afásico. Controla os 
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problemas de saúde da população, através do melhor conhecimento da 

situação, de seus fatores determinantes e das melhores oportunidades de 

prevenção, de cura e reabilitação. O conhecimento produzido pela 

epidemiologia, fornece uma base racional para auxiliar na escolha das 

intervenções a serem implementadas, em função da situação encontrada. 

Muitos protocolos de avaliação na área da Linguagem, buscando o 

delineamento da comunicação foram produzidos. Todavia, são protocolos 

apenas a questões pertinentes ao tema, que não fornecem questionamentos 

referentes as alterações miofuncionais orofaciais. Contudo, protocolos de 

avaliação da Motricidade Orofacial encontrados na literatura são extensos e 

com algumas questões não pertinentes ao paciente afásico.  

Os protocolos já existentes apresentam diferentes modelos de 

avaliação do Sistema Sensório Motor Oral, como alterações associadas à  

casos odontológicos, ou comprometimentos e disfunções 

Temporomandibulares, ou até mesmo, para funções específicas, como: 

mastigação, respiração e deglutição. Portanto, pela inexistência da presença, 

na literatura nacional e internacional, de modelos de avaliação voltados a sua 

abrangência para casos afásicos, esta pesquisa tem como proposta, analisar e 

propor condutas terapêuticas apropriadas para cada tipo de comprometimento 

cerebral, bem como, seus agravos.  

Desta forma, a necessidade deste estudo se justifica plenamente 

para a clínica fonoaudiológica.  Considerando, que os afásicos apresentam não 

somente alteração de linguagem oral e/ou escrita, mas também alterações 

motoras orofaciais que com certeza produzem prejuízos na comunicação. 

Assim, a elaboração deste protocolo consolida-se em sua utilização pelos 

especialistas de Linguagem que têm um conhecimento teórico-prático restrito 

na área de Motricidade Orofacial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A Fonoaudiologia atuando em um contexto de Saúde 

Coletiva 

A promoção de saúde pode ser alcançada por medidas 

adotadas em ações governamentais, como educação sanitária, bom 

padrão nutricional ajustado às fases de desenvolvimento da vida 

associada a moradia adequada e condições de trabalho favoráveis, entre 

outras. A saúde/doença tem íntima relação com os hábitos de vida 

seguidos durante a vida (LEAVELL & CLARK, 1976). 

Considerando que a Fonoaudiologia encontra-se como 

especialidade integrada nos serviços públicos de saúde, e 

convencionalmente, o profissional desta área é contratado pelos órgãos 

das três esferas (municipal, estadual e federal) (GUEDES, 2002) para 

efetivar sua prática; espera-se que o mesmo represente ou possibilite à 

população, assistência baseada nos modelos de atenção e com visão de 

promoção de saúde, para que se busquem os meios, processos, 

estruturas e métodos capazes de alcançar a eficiência e eficácia 

(DELGADO, 2004). Ou seja, diagnosticar os problemas ambientais e 

detectar alterações, desenvolver atividades de promoção e proteção à 

saúde em geral, realizar visitas domiciliares, atuar em escolas e creches, 

oferecendo assessoria e orientação, organizar grupos de promoção e 

prevenção de saúde (recém-nascidos, hipertensos, idosos, crianças), 

atender à demanda encaminhada para oficinas e terapias grupais além de 

poder discutir os casos com a equipe multiprofissional compete a 

profissão (LIPAY, ALMEIDA, 2007). 

A prevenção (de uma enfermidade) pode ser feita no período 

pré-patogênico (Tabela 1) através de medidas destinadas a desenvolver 

uma saúde geral adequada, por meio da proteção específica do indivíduo 

contra agentes patológicos ou inadequações do meio ambiente. Estes 

procedimentos vêm a caracterizar a prevenção primária, ou seja, a 

promoção de saúde e a proteção específica dando espaço a adequada 

qualidade de vida (LEAVELL & CLARK, 1976).  
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No processo de uma enfermidade adquirida, com o início do 

período patogênico (Tabela 1), deve-se entrar com a prevenção 

secundária para a resolução do agravo em saúde tendo em vista o 

diagnóstico precoce e o tratamento imediato e adequado. Esta prevenção 

pode ser utilizada também de maneira continuada com a progressão da 

doença, estabelecendo um tratamento adequado e evitando sequelas e a 

invalidez ao indivíduo. E se mesmo assim, com as estratégias visando a 

cura do enfermo, uma invalidez se instalar, pode-se conseguir a 

prevenção terciária por meio da reabilitação (LEAVELL & CLARK, 1976). 

E um novo modo de vida será aprendido e adaptado ao incapacitado, de 

acordo com suas limitações. 

 

Tabela 1. Níveis de aplicação de medidas preventivas na 

história natural da doença (LEAVELL & CLARK, 1976). 

 

Período Pré-patogênico Período Patogênico 

Prevenção Primária Prevenção Secundária 
Prevenção 

Terciária 

Promoção 

de saúde 

Proteção 

específica 

Diagnóstico, 

Tratamento 

precoce 

Limitação 

da 

invalidez 

Reabilitação 

 

Na história natural da doença pode-se destacar na atuação 

Fonoaudiológica, a colaboração para a identificação, o tratamento e a 

reabilitação de qualquer alteração da comunicação e em seus agentes 

facilitadores.  

Hábitos de vida saudáveis são próprios de boa saúde, porém 

quando inadequados e viciosos podem acarretar prejuízos ao bem estar-

físico e mental. As principais prioridades de saúde são determinadas 

pelas condições de vida da população, também ligadas à situação social 

e econômica. Os hábitos nocivos à vida estão modificando a frequência 

das enfermidades, observando-se cada vez mais diabéticos, hipertensos 

e pessoas com colesterol alto.  

Os determinantes de desigualdade social impactam 
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diretamente o perfil epidemiológico da população brasileira. As 

transformações sociais e econômicas ocorridas após a Segunda Guerra 

Mundial, assim como o rápido desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, causaram mudanças no estilo de vida, levando, por 

consequência, a alterações significativas nas formas de incorporação das 

novas tecnologias médicas e na ampliação do consumo de alimentos 

industrializados (BUCHALLA, WALDMAN, LAURENTI, 2003). 

Esta evolução influencia de maneira direta fatores de risco para 

a obesidade e desnutrição, pela diminuição da ingestão de frutas e 

hortaliças, e também pela inatividade física, em virtude das facilidades 

tecnológicas como controle remoto, carros, etc. Na transição 

epidemiológica brasileira ocorrem incapacidades resultantes do não-

controle de fatores de risco preveníveis (LIMA-COSTA et al., 2003). 

Em contrapartida, vimos, no decorrer do século XX, a 

ampliação do saneamento urbano, das condições de nutrição mais 

adequadas, a elevação do grau de escolaridade, a criação de novas 

tecnologias médicas, a abrangente cobertura dos serviços levar a uma 

expressiva melhora nas condições de vida do homem (BEAGLEHOLE, 

BONITA, 1997) refletindo na estimativa de tempo de vida. 

Essas transformações mesmo que positivas em muitos pontos 

também trouxeram novos desafios tais como, o envelhecimento da 

população, a ampliação da morbi-mortalidade decorrente da violência e 

da exposição a riscos ambientais e de causas associadas às mudanças 

do estilo de vida (WALDMAN, 2000). 

Segundo Camarano (2002), o crescimento da população idosa 

é consequência de dois processos: a alta fecundidade no passado (1950 

e 1960), comparada à fecundidade de hoje, e a redução da mortalidade 

da população idosa. A queda da fecundidade modificou a distribuição 

etária da população brasileira e a redução da mortalidade trouxe como 

consequência o aumento no tempo vivido pelos idosos, isto é, alargou o 

topo da pirâmide, provocando o seu envelhecimento. 

A esperança de vida da população masculina brasileira passou 

de 58,5 anos para 67,5 entre 1980 e 2000. Entretanto a população 

feminina experimentou ganhos mais elevados aproximando-se de 76 
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anos. Como consequência da redução da mortalidade na população 

idosa, a esperança de vida masculina aos 60 anos passou de 15,6 para 

19,7 anos e a feminina passou de 17,5 para 23,1 anos entre 1980 e 2000 

(IBGE, 1980, 1999, 2002). 

A mudança de padrão da mortalidade, caracterizada pelo 

declínio dos óbitos, mostra um período de transição epidemiológica com o 

surgimento de doenças crônicas, degenerativas e de doenças associadas 

a senilidade, como diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças 

cardiovasculares (BUCHALLA, WALDMAN, LAURENTI, 2003). 

De acordo com o IBGE (2003), a porcentagem de pessoas que 

referiram doença crônica foi de 47% para pessoas de 40-49 anos de 

idade, 64% para pessoas de 50-64 anos de idade e de 78% para pessoas 

de 65 anos ou mais. Esta pesquisa mostra que 40% dos entrevistados, a 

partir de 40 anos de idade referiram ter algum tipo de doença crônica. 

Além da redução dos níveis de mortalidade da população 

brasileira, observou-se também uma alteração no perfil das causas de 

morte. Verificou-se uma elevação na proporção de óbitos típicos de uma 

população mais envelhecida, tais como as doenças do aparelho 

circulatório, que continuam como as principais causas de morte da 

população brasileira, como um todo desde 1980 até 2000, por 26,5% do 

total de óbitos registrados no ano (BELTRÃO, CAMARANO, KANSO 

(2004). 

À medida que os idosos tornam-se mais assistidos pelos 

serviços de saúde, com consultas mais regulares, privilegiando a 

prevenção e centrando esforços em diagnósticos e tratamentos mais 

precisos, experimentam ganhos na sua esperança de vida. O estilo de 

vida também é condição importante para a redução da mortalidade por 

doenças cardiovasculares (CAMARANO, KANSO, MELLO, 2004). 

O Brasil vive mudanças nas formas de adoecimento e morte. 

Com o aumento das doenças crônicas se têm um comportamento 

evolutivo da taxa de internações por acidentes vasculares cerebrais 

(AVC) como forma do não controle da doença hipertensiva (BRASIL, 

2008). 

O estudo transversal de Haque e Nasreen (2008), realizado em 
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48 pacientes do curso de Medicina de Mymensingh (Bangladesh), teve 

por objetivo revelar os fatores de risco e os dados, imediato, dos 

pacientes com acidente vascular cerebral. Entre todos os pacientes com 

AVC, 37,5% realizavam atividades físicas, 46% dos pacientes tinham 

história familiar de hipertensão, 66% sofriam de hipertensão, 60% tinham 

hábito de fumar, 21% tinham história familiar de diabetes. Quanto a 

complicações, 51% sofreram Hemiplegia, 10% Paraplegia, 23% Paresia, 

10% Afasia e 6% outras complicações. 

A média nacional de pessoas que referiram diagnóstico médico 

de hipertensão arterial é de 20,3% em homens contra 25,1% em 

mulheres, visto também que é uma doença que aumenta muito com a 

idade em ambos os sexos (BRASIL, 2008).  

Visto a lesão cerebral estar no período patogênico é conhecido 

alguns hábitos de vida proporcionando o agravo da saúde. Por meio de 

campanhas educativas e de alertas as questões desencadeantes da 

lesão pode-se evitar o aparecimento de novos casos. Havendo a 

necessidade de ações básicas de prevenção e controle das doenças 

hipertensivas a qual estas complicações vasculares hipertensivas podem 

apresentar evolução fatal consequente à insuficiência renal, insuficiência 

cardíaca e acidente vascular cerebral hemorrágico (KAPLAN, 1992). 

No Censo de 1991, o único quesito que investigava deficiência 

resumia-se ao tipo que o indivíduo declarava ter, física ou mental 

(cegueira, surdez, paralisia de um dos lados, paralisia das pernas, 

paralisia total, falta de membro ou parte dele e mais de uma deficiência). 

Mas, no Censo de 2000, as pessoas portadoras de alguma deficiência 

tinham as seguintes opções, com grau de capacidade, para declarar: 

deficiência mental permanente, deficiência física (tetraplegia, paraplegia, 

hemiplegia e falta de membro ou parte dele), deficiência visual, deficiência 

auditiva, e deficiência motora. O conhecimento do grau de capacidade 

teve o objetivo avaliar o “grau de comprometimento das condições físicas 

ou mentais das pessoas pesquisadas” (IBGE, 2002). Observando-se novo 

perfil para criação de programas e políticas de saúde. 

Em 2000, é elevada a proporção de idosos com deficiência 

mental, 51,4% dos homens deficientes e 58,5% das mulheres. A 
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hemiplegia foi a segunda deficiência mais importante, que atingiu 20,2% 

dos homens deficientes e 17,4% das mulheres (IBGE, 2002). 

A investigação por estudos em laboratórios, clínicas e em 

campo (própria população) resulta no conhecimento de detalhes da 

história natural e de muitos distúrbios relacionados ao agravo da saúde. 

Este conhecimento leva a intervenções por meio de medidas preventivas 

específicas caracterizando uma proteção em nível primário de prevenção 

(LEAVELL & CLARK, 1976).  

A limitação da incapacidade implica o retardamento das 

consequências de moléstias clinicamente avançadas (LEAVELL & 

CLARK, 1976), ou seja, por meio do conhecimento da patologia e de suas 

consequências o lesionado cerebral em tratamento terapêutico poderá 

estacionar sua gravidade de saúde, iniciando, assim, a reabilitação. 

A reabilitação é mais do que a interrupção de um processo 

patológico, é também a prevenção da incapacidade total depois que as 

alterações anatômicas e fisiológicas passam a ficar estabilizadas/fixadas 

(LEAVELL & CLARK, 1976). Ela tem o objetivo de colocar o indivíduo 

numa posição útil à sociedade e a si mesmo. 

 

 2.2. Envelhecimento populacional no Brasil 

 

O processo de envelhecimento consiste na deterioração lenta e 

progressiva das diversas funções orgânicas. Modificações que em grande 

parte das estruturas e órgãos do corpo humano ocorrem durante toda a 

vida e são absolutamente fisiológicas. Tal sucessão de transformação 

torna-se progressivamente mais rápida na medida em que aumenta o 

tempo de vida do indivíduo (GOLDFARB, 1997).  

Embora o processo natural de envelhecimento e morte se inicie 

no nascimento (GOLDFARB, 1997), é só a partir dos 45 anos que o 

envelhecimento é acompanhado por uma elevação significativa das taxas 

de morbimortalidade da população (ALMEIDA, 1998).  

O segmento populacional chamado idoso abrange um intervalo 

de aproximadamente 30 anos. Compreende pessoas na faixa de 60 anos, 

que, pelos avanços tecnológicos da medicina, podem estar em pleno 
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vigor físico e mental bem como pessoas na faixa de 90 anos, que devem 

se encontrar em situações de maior vulnerabilidade (CAMARANO, 

KANSO, MELLO, 2004). 

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), para 

ser considerado idoso o indivíduo deve apresentar idade acima de 60 

anos para os países em desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade 

quando se trata de países subdesenvolvidos. No Brasil, é definida como 

idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2003). 

No Censo brasileiro de 2000, contava com mais de 14,5 

milhões de idosos (IBGE, 2002), em sua maioria com baixo nível 

socioeconômico e educacional e com uma alta prevalência de doenças 

crônicas e causadoras de limitações funcionais e de incapacidades 

(LIMA-COSTA et al., 2003; RAMOS, 2002). A cada ano, 650 mil novos 

idosos são incorporados à população brasileira (IBGE, 2002). Essa 

transição demográfica repercute na área da saúde, onde a maior causa 

de mortalidade entre idosos brasileiros é o acidente vascular cerebral 

(LIMA-COSTA et al., 2000).  

A Afasia, um dos distúrbios da linguagem que geralmente 

aparecem nos idosos, advêm por lesão no cérebro, em geral no 

hemisfério esquerdo, decorrente de um elenco de fatores 

desencadeadores. A etiologia mais frequente entre os idosos é o acidente 

vascular cerebral, que provoca lesões circunscritas e permanentes. 

Tumores, traumatismo, doenças degenerativas e outras razões 

metabólicas, tóxicas ou infecciosas também podem resultar num quadro 

afásico (MANSUR; LUIZ, 1999). 

 

2.3. Fator desencadeante do quadro afásico: Acidente vascular 

encefálico (AVE)  

 

O termo acidente vascular encefálico também pode ser 

empregado com a terminologia acidente vascular cerebral (AVC). É 

utilizado para designar o déficit neurológico (transitório ou definitivo) em 

uma área cerebral secundário a lesão vascular, podendo ser de etiologias 

isquêmica (insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral) e hemorrágica 
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(caracterizado por uma ruptura/ hemorragia) (RADANOVIC, 2000). 

É uma doença grave no Brasil, geradora de incapacidades 

crônicas, com perda da autonomia, o que implica a necessidade da 

intervenção de alguém que auxilie o paciente nas suas dificuldades de 

desempenho das atividades diárias (KARCH, 1998), o que pode 

representar de 53,0% a 85,0% (RADANOVIC, 2000) dos casos de AVC, 

na população nacional, predominando a sua forma permanente. 

A permanência de sequelas incapacitantes impõe aos 

lesionados algumas limitações motoras, sensitivas e sensoriais, além das 

alterações de compreensão e expressão dos pensamentos, resultando no 

restrito desempenho das atividades da vida diária e dependência de 

terceiros para se movimentar e agir com maior ou menor independência, 

além de também poder comprometer suas possibilidades de administrar a 

vida pessoal e familiar (SILVA, 1995).  

Os indivíduos lesionados cerebrais podem apresentar lesões 

nas áreas cerebrais da linguagem (PEÑA-CASANOVA, PAMIES, 2005). 

Dessa maneira, os indivíduos apresentam aspectos prejudicados nas 

chamadas dissociações, ou seja, dificuldade na realização de atos 

voluntários e específicos da linguagem (BORDAS, 2007) e também 

dificuldade nos pensamentos abstratos. 

Cerca de 40 a 50% dos indivíduos que sofrem AVC morrem 

após seis meses e a maioria dos sobreviventes assumirá deficiências 

neurológicas e incapacidades residuais expressivas, o que faz desta 

patologia a primeira causa de incapacitação funcional no mundo ocidental 

(ANDRÉ, 1999). Embora os dados epidemiológicos mostrem um declínio 

da mortalidade, é de se esperar que a incidência da doença reverta num 

quadro de prevalência de deficiências físicas e mentais relacionadas aos 

episódios de derrame cerebral (KARCH, 1998). Com o levantamento dos 

casos clínicos existentes, pode-se afirmar que o AVC é uma doença 

grave no Brasil, geradora de incapacidades crônicas (KARCH, 1998).  

Um estudo por Lamônica e Pereira (1998), que analisaram 71 

indivíduos afásicos, em face das alterações causadas pelo dano cerebral, 

encontraram 70% do sexo masculino (49 homens) e 30% do sexo 

feminino (22 mulheres), de idades variando de 39 a 88 anos com 
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prevalência na faixa dos 50 a 70 anos. Após o acometimento cerebral, 

referiram estar na situação de dependência 73,46% dos homens e 

86,36% das mulheres.    

Segundo Viude (1998) a descrição minuciosa das afasias 

favorece a compreensão do quadro de linguagem do paciente em suas 

particularidades e permite a atuação dirigida às alterações presentes. 

Assim, realizou um estudo com indivíduos com diagnóstico de AVC, 

sendo 128 com história prévia e 36 com episódio transitório, totalizando 

274 casos de primeiro episódio de Acidente Vascular com foco isquêmico 

(68,7%), cortical (77,6%) e no hemisfério esquerdo (86,6%). A avaliação 

de linguagem identificou 67 casos de afasia, sendo 34 mulheres (50,7%) 

e 33 homens (49,3%). Variando idade entre 25 a 91 anos, com média de 

54,4 anos, identificadas como Global (38,8%), Subcortical (14,9%), 

Wernicke (14,9%), Transcortical Sensorial (11,9%), Broca (9%), 

Transcortical Motora (4,5%) e não classificável (6%). 

Visto estes pacientes apresentarem quadros afásicos, a 

utilização de protocolos desta abrangência, servirá de ferramenta na 

coleta epidemiológica de seus fatores de risco e também delineando os 

determinantes em saúde. A partir dos dados coletados poderão ser 

utilizados para a criação de programas de promoção de saúde e 

reabilitação clínica. 

Convém salientar que programas de reabilitação têm 

contribuído significativamente para diminuir os danos causados pela 

doença; porém, para que o êxito seja alcançado, é fundamental que se 

inicie, o mais cedo possível, medidas de reabilitação como forma de 

garantir uma recuperação eficaz (PERLINI, FARO, 2005). A reabilitação 

deve ser iniciada assim que o quadro clínico estabilizar (HICKEY, 1997). 

 

2.4. Fonoaudiologia e Afasia  

 

A Fonoaudiologia pode ser dividida em quatro grandes áreas 

(Motricidade Orofacial, Voz, Audição e Linguagem). A afasia usualmente 

é avaliada dentro da área da Linguagem (LGG) por esta mostrar o 

comprometimento da compreensão e expressão da fala e/ou da 
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linguagem no fator limitante para a comunicação tanto oral quanto escrita 

(SITTA et al., 2010). Assim, faz-se necessário o conhecimento da 

comunicação e suas implicações. 

O ser humano necessita, para se comunicar, lembrar dos sons 

da fala, da ordem em que estes devem ocorrer em uma palavra, acessar 

o léxico, além da gramática da língua e o significado das palavras e frases 

(FERREIRA, LOPES, LIMOGI, 2004). A linguagem faz o acesso entre o 

conhecimento e a expressividade, e a memória é responsável pela forte 

influência no que se pretende proclamar, pois lembrar e esquecer são 

partes integrantes do mecanismo de comunicação (PEÑA-CASANOVA, 

PAMIES, 2005) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1 – Mecanismo de comunicação: criação, transmissão e 
compreensão (Sitta et al., 2010) 

 

A afasia é uma desintegração da linguagem, por essa razão é 

necessário compreender as dissociações e comprometimentos 

pertinentes para melhor entender estas alterações. Afeta tanto a 

compreensão quanto a expressão dos símbolos verbais e/ou escritos da 

comunicação comprometendo a interação do indivíduo com o meio que 

está inserido (RADANOVIC, 2000 e MADALOZZO, TOGNOLA, 2006). Por 

ser uma patologia de origem neurológica, ela advêm em subsequência às 

sequelas de lesões cerebrais.  

A classificação das afasias é usualmente feita de acordo com 

os agrupamentos de sintomas que são o foco da alteração cerebral. 
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Alguns dos tipos mais comuns são: Afasias de Broca, Afasias de 

Wernicke, Afasias de Condução, Afasia Global (Transcorticais Sensoriais, 

Transcorticais Motoras e Transcorticais Mistas) e Afasias Anômicas 

(PEÑA-CASANOVA, PAMIES, 2005). 

A partir disso, as síndromes afásicas são descritas (BENSON, 

1979) da seguinte maneira (Tabela 2):  

 

Tabela 2.  Classificação das afasias e suas características. 

 

Classificação 

da lesão 

Localização 

da lesão 

Características e 

comprometimento 

Afasia de 

Broca 

Lesão no 

centro de 

expressão da 

fala 

Não fluência da fala e 

dificuldade de repetição. 

Pode-se observar boa 

compreensão auditiva. 

Afasia de 

Wernicke 

Lesão no 

centro 

audioverbal 

Embora a fala seja fluente, 

com cumprimento de frase e 

melodia adequada, existe 

uma deficiência na 

compreensão da linguagem 

(oral e escrita) traçando 

uma linguagem desconexa. 

Afasia de 

Condução 

Lesão nas vias 

de conexão do 

centro 

audioverbal e 

de expressão 

da fala 

Problemas de repetição, de 

sequencialização de 

fonemas, problemas de 

nomeação, ainda que a 

compreensão oral esteja 

boa. 

Afasia Global 

Lesão no 

centro 

audioverbal 

Comprometimento de todas 

as funções da linguagem, 

tanto expressivas, quanto 

receptivas. 

Afasia Lesão discreta Acentuada redução na 
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Transcortical 

Motora 

na área de 

Broca 

quantidade e complexidade 

da fala espontânea com 

preservação da capacidade 

de repetir. 

Afasia 

Transcortical 

Sensorial 

Lesão na 

conexão do 

centro 

audioverbal 

com o de 

conceitos 

Ausência de problemas 

articulatórios; incoerência 

no discurso; anomia 

(inabilidade para denominar 

objetos, ações e ideias) que 

na maioria dos casos é 

muito severa; por vezes, 

fenômenos de ecolalia 

(repetição da última palavra 

ou frase escutada). 

Afasia do 

Isolamento 

Lesão na 

conexão entre 

o centro de 

conceitos e o 

centro 

audioverbal e 

expressivo da 

fala 

Caracteriza-se por repetição 

persistida, ou relativamente 

preservada, em um quadro 

de produção motora e 

compreensão de fala e 

linguagem, nomeação, 

leitura e escrita 

comprometidas. 

Afasia 

Anômica 

Lesão na 

conexão entre 

o centro de 

conceitos e o 

cento 

expressivo 

Produzindo pequena 

dificuldade expressiva ou 

receptiva. A produção de 

linguagem espontânea é 

fácil e fluente. A produção 

da fala pode-se apresentar 

com rodeios, substituições 

de palavras, generalizações 

e discurso vago. 

 

Além das alterações fonoaudiológicas citadas acima, há 
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também a questão miofuncional orofacial relacionada à piora da qualidade 

de vida do lesionado cerebral afásico, existindo muitas possibilidades de 

avaliação e terapia fonoaudiológica dentro da reabilitação da 

comunicação geral e sua funcionalidade. 

O objetivo principal, do tratamento com afásicos, é recuperar a 

comunicação do paciente, levando-o a readquirir o máximo de linguagem 

e motricidade miofuncional orofacial que seu déficit permita para que este 

possa voltar a uma vida igual ou bem semelhante àquela que levava 

antes. Para isto, é fundamental conhecer o nível de rendimento do 

paciente em cada modalidade e saber por que sua linguagem se 

desintegra em certos momentos. É este conhecimento que levará o 

profissional a ter um ponto de partida para selecionar materiais e 

estruturar um programa individual de trabalho. 

 

2.5. Fonoaudiologia e Motricidade Orofacial (MO) 

 

A Motricidade Orofacial é definida como o campo da 

Fonoaudiologia voltado para a prevenção, avaliação, diagnóstico, 

desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e a reabilitação dos 

aspectos estruturais e funcionais, das regiões orofaciais e cervicais 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2009). 

 Cada uma das funções desse sistema que chamamos de 

estomatognático (como a respiração, deglutição, mastigação e fonação) 

está intimamente correlacionadas com seus elementos constituintes (tais 

como osso, músculo e articulações) responsáveis pelo equilíbrio 

funcional.  

Quando observamos alterações, tanto morfológicas quanto em 

aspecto sensório motor oral, inicia-se prejuízo que poderá acarretar danos 

em todas essas funções. Uma vez afetada - as funções estomatognáticas 

– temos comunicação ineficiente quanto à compreensão do assunto 

transmitido, com a consequente piora na comunicação humana.  

Os indivíduos lesionados cerebrais podem apresentar lesões 

nas áreas cerebrais da linguagem e também sequelas, incluindo 

distúrbios motores da face, distúrbios de fala e distúrbios de deglutição. 
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No processo de reabilitação fonoaudiológica relativo à 

Motricidade Orofacial, a primeira abordagem deve ser a conscientização 

do paciente quanto a suas perdas, facilitando-lhe reconhecer a 

necessidade de um trabalho contínuo, que favoreça a manutenção de um 

padrão mais próximo da normalidade. 

 

 2.5.1. Respiração 

Respiração é o processo pelo qual um organismo vivo realiza 

trocas gasosas, em especial do oxigênio, com o seu meio ambiente. Parar 

de respirar pelo nariz e começar a respirar pela boca (respiração oral) 

ocasiona prejuízos ao ser humano, assim como respirar pelo nariz de 

maneira inadequada. Alguns destes prejuízos são bastante visíveis, como 

as assimetrias faciais e os problemas posturais. Outros são menos 

perceptíveis, como a diminuição da concentração e aumento da 

ansiedade. 

A respiração é constituída das fases de inspiração e de 

expiração. Para a entrada do ar há necessidade de contração simultânea 

dos músculos intercostais e do diafragma proporcionando aumento no 

volume torácico e dando início à outra fase de exalação. Graças a 

elasticidade dos pulmões e das paredes do ventre há o recuo das 

costelas e do diafragma à posição normal para a expulsão do ar dos 

pulmões (TASCA, 2002). 

O trajeto do ar inicia pelas narinas, onde é aquecido, filtrado e 

umedecido, passa pela traquéia, finda nos pulmões. O diafragma se contrai e 

desce, abrindo espaço para o tórax se expandir e o ar entrar nos pulmões. Na 

expiração ocorre o inverso (MARCHESAN, 1998). 

O fato de o fluxo aéreo não ser conduzido pelo nariz deve ser 

considerado condição patológica, e não uma alternativa fisiológica. Quando há 

interferência ou desvio no padrão de respiração nasal, por manifestação de 

determinados fatores etiológicos, ocorre esta mudança do padrão respiratório 

(QUELUG, 2000; MOTONAGA, 2000). 

A dificuldade de respirar pelo nariz pode ser consequência de um 

hábito antigo instalado. Os inconvenientes de ordem física começam com a 

insuficiência da alimentação de ar nos pulmões acompanhada de uma asfixia 
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parcial pela diminuição da quantidade inalada. Pessoas com este padrão 

respiratório são mais sujeitas às infecções por germes do ar, ao contrário das 

pessoas de respiração adequada que utilizam da ação bactericida do muco do 

nariz, obtendo maior proteção contra estes agentes invasores (ANDRADE 

FILHO, 2007). 

Na inquietude mental e emocional observa-se a respiração 

acelerada. Entretanto, em pessoas nos estados físico, mental e emocional 

tranquilo, ela se apresenta lenta. Envolvendo um conflito entre pensamentos ou 

desejos antagônicos, a respiração se faz irregular ou arrítmica. E se, no 

entanto, a pessoa se encontrar íntegra, livre de contradições psíquicas, sua 

respiração se mostrará compassadamente e tranquila. (ANDRADE FILHO, 

2007) 

Um padrão alterado de respiração pode aparecer por motivos e 

situações diferentes devendo ser investigados. Sennes & Sanches (1997) 

ressaltam que dificuldades respiratórias solicitam esforços compensatórios da 

musculatura perioral e supre-hióidea, gerando um efeito negativo sobre o 

desenvolvimento e função dento-facial pela diminuição da tonicidade. 

Entretanto, deve-se observar a existência do processo de 

envelhecimento. Este atinge também a função respiratória por meio de 

alterações estruturais. Com o aumento da idade, há redução da atividade 

nervosa central e dos impulsos neuronais para os músculos respiratórios, o que 

acarreta menor resposta do organismo à hipóxia e à hipercapnia (JANSSENS, 

PACHE, NICOD, 1999; PEEL, 1994; CHAN, WELSH, 1998; BRANDSTETTER, 

KAZEMI, 1983; ZAUGG M, LUCCHINETTI, 2000), ou seja, as modificações 

estruturais são responsáveis pelo aumento da capacidade residual funcional e 

do volume residual (JANSSENS, PACHE, NICOD, 1999; PEEL, 1994; CHAN, 

WELSH, 1998; BOURGEOIS, ZADAI, 2000; BRANDSTETTER, KAZEMI, 1983; 

ZAUGG M, LUCCHINETTI, 2000). 

Na literatura consultada, não foram encontrados estudos que 

investigassem o padrão respiratório de idosos brasileiros. Assim, surgiu a ideia 

de um estudo por Britto et al. (2005) que realiza comparação do padrão 

respiratório entre adultos e idosos saudáveis. Porém a análise é feita por 

pletismografia respiratória por indutância, a qual descreve a ventilação 

pulmonar por intermédio da mudança na área de secção transversa da caixa 



2 Revisão de Literatura 52 

torácica e do abdome. Além de apresentar algumas limitações pela 

metodologia ter caráter transversal, que restringe informações sobre as 

mudanças longitudinais que ocorrem no sistema respiratório com o 

envelhecimento, a Fonoaudiologia não se compromete com este tipo de 

avaliação.  

Sabe-se então, pela literatura, que em comparação com indivíduos 

adultos, o sistema respiratório de idosos sofre progressiva diminuição de seu 

desempenho (JANSSENS, PACHE, NICOD, 1999) em decorrência de 

alterações estruturais e funcionais (JANSSENS, PACHE, NICOD, 1999; PEEL, 

1994; CHAN, WELSH, 1998). Essas modificações podem variar de amplitude, 

contudo, são inerentes ao processo normal de envelhecimento (BOURGEOIS, 

ZADAI, 2000). As alterações estruturais do sistema respiratório do idoso 

englobam modificações que ocorrem nos pulmões, na caixa torácica, na 

musculatura respiratória e no drive respiratório (JANSSENS, PACHE, NICOD, 

1999; PEEL, 1994; CHAN, WELSH, 1998; BRANDSTETTER, KAZEMI, 1983; 

ZAUGG M, LUCCHINETTI, 2000). Em indivíduos saudáveis, essas mudanças 

são mais evidentes a partir dos 80 anos, apesar de estarem presentes desde 

os 50 (BOURGEOIS, ZADAI, 2000). 

Considerando o estudo de Biring et al. (1999), pode-se analisar o 

impacto do peso corporal no sistema respiratório como outro fator agravante. 

Porém, este impacto ocorre somente quando o índice de massa corporal (IMC) 

ultrapassa 40 kg/m2, ou seja, alterações significativas das variáveis 

respiratórias só comprometem se o indivíduo possuir obesidade grave. 

Embora existam exames instrumentais como a rinomanometria 

(medição do fluxo aéreo transnasal) e a rinometria acústica (cálculo da área 

transversal intranasal em toda sua extensão) (ROITHMANN, COLE, CHAPNIK 

et al., 1995), o espelho de Glatzel é usualmente empregado na avaliação 

clínica fonoaudiológica para caracterização dos ciclos respiratórios, uma vez 

que apresenta facilidade de manuseio e baixo custo. Contudo, são poucos os 

estudos de validação dos dados obtidos por este instrumento (FISHER, 

PALMER, LUND, 1995; DAELE, DE VOS, 1980) havendo necessidade de 

outras investigações. 

O espelho de Glatzel (EG) caracteriza-se como um instrumento 

objetivo de avaliação da permeabilidade nasal. Consiste em uma placa de 
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metal polida e graduada que, ao ser posicionada sob as narinas, condensa o 

vapor d’água do ar expirado. A área embaçada é então mensurada e a 

avaliação da função nasal pode ser realizada (HUNGRIA, 2000). Apesar disso, 

o espelho mostra-se ser um instrumento valioso no rastreamento inicial da 

obstrução nasal e da respiração predominantemente oral (BRESCOVICI, 

ROITHMANN, 2008). 

Vale ressaltar que, na função do ciclo nasal fisiológico, sucedem 

alterações periódicas da permeabilidade nasal.  Esse ciclo resulta em 

significativa variabilidade nas medidas de fluxo nasal unilateral, em um lado 

aumenta e no outro diminui (HASEGAWA, KERN, O’BRIEN, 1979). O fluxo 

aéreo total, contudo, tende a permanecer mais ou menos constante 

(HASEGAWA, KERN, 1978; COLE, ROITHMANN, 1996; HUANG, ONG, GOH 

et al., 2003). 

Para a medição da mancha de condensação nasal deve-se posicionar 

a placa metálica horizontalmente sob as narinas do avaliado, lembrando-se que 

o ponto zero do espelho deverá manter-se sob a columela nasal. 

Ao utilizar o EG na avaliação da permeabilidade nasal, o contorno da 

condensação deverá ser medido no seu eixo maior e menor, do lado esquerdo 

e direito (Figura 1). A partir do ponto zero até o de maior comprimento obtém-

se o eixo maior, e, o eixo menor pela marcação perpendicular a este. Para tais 

medidas, pode-se utilizar um paquímetro ou sempre a mesma régua. Sugere-

se a utilização da média de três a cinco registros (eixo maior), atentando à 

postura corporal e de cabeça (FISHER, PALMER, LUND, 1995).  

 

Figura 2 - Determinação dos eixos maior e menor da mancha de 

condensação nasal (BRESCOVICI, ROITHMANN, 2008) 
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 A recomendação de instruções quanto à respiração lenta e 

manutenção dos olhos fechados são viáveis para se evitar um possível 

comportamento de gratificação do avaliado, aumentando ou diminuindo o fluxo 

aéreo expiratório. 

É preferível que a primeira condensação seja desprezada e a segunda 

marcada com caneta para retro projetor no próprio espelho e depois copiada 

por transparência para papel padrão (MARCHESAN, 1998).  

Quanto às características do instrumento, pode-se citar o cuidado com 

a manipulação do mesmo e a coleta na segunda expiração do voluntário, 

evitando o aquecimento da placa (BRESCOVICI, ROITHMANN, 2008). A 

obliquidade da avaliação é a não fixação da condensação no EG, pois o fluxo 

aéreo é dinâmico e se transmite para a área de condensação nasal, ou seja, 

rapidamente desaparece e fica à mercê do avaliador.  

 

 2.5.2. Mastigação 

A mastigação dá continuidade ao desenvolvimento e 

estimulação da musculatura orofacial, sendo também responsável pelo 

desenvolvimento dos ossos maxilares e da adequada oclusão, e pelo 

equilíbrio muscular funcional. Seus movimentos precisos e coordenados 

são importantes para a deglutição normal e para a fala (TASCA, 2002). 

A mastigação envolve o início do processo digestivo. É pela 

trituração do alimento em partículas menores a partir da movimentação 

mandibular, funcionamento de articulações temporomandibulares (ATM), 

e da atividade muscular facial e oral que o alimento poderá chegar até o 

estômago já em mistura alimentar por interferência da produção e 

assimilação de saliva. 

A saliva, que é uma combinação de secreções presente na 

cavidade bucal, proveniente de glândulas salivares principais (parótida, 

sublingual e submandibular) e acessórias, desempenha uma série de 

funções primordiais na homeostasia bucal. Com contribuição imediata na 

preparação para que ocorra a digestão do alimento, a saliva tem ação na 

formação do bolo alimentar - agente facilitador da deglutição. 

Paralelamente, desempenha funções essenciais na atividade gustativa, 



2 Revisão de Literatura 55

onde, com sua capacidade como solvente, promove a solubilização do 

alimento e atua como meio de transporte das moléculas gustativas aos 

receptores (STRAIN, 1952).  

O processo de degradação ocorrerá em três etapas da 

mastigação: incisão (corte), trituração (quebra em partículas menores) e 

pulverização (minimização destas partículas). Tem-se conhecimento que, 

na mastigação, as características das fases de trituração e pulverização 

se modificam bastante, de acordo com a textura e a natureza dos 

alimentos (DOUGLAS, 1994). 

Os ciclos mastigatórios executam uma atividade rítmica 

representada pelos movimentos de abaixamento e elevação da 

mandíbula. A fase de abertura lenta antecede a mordida do alimento, 

seguida pelo fechamento rápido, havendo contração muscular isotônica 

(BERRETIN-FÉLIX, TRINDADE JR, 2011). Durante a mastigação, os 

movimentos devem ter força e ser simétricos. 

O momento com que o alimento é mastigado representa a 

contração isométrica dos músculos elevadores da mandíbula 

(BERRETIN-FÉLIX, TRINDADE JR, 2011) podendo existir ciclos 

diferenciados entre si. 

O padrão mastigatório deve-se apresentar como bilateral 

alternado, ou seja, deve haver uma alternância entre os lados 

mastigatórios e na realização de rotações mandibulares. Esta alternância 

é importante para que ocorra um desgaste simétrico dos dentes e 

estimulação correta das articulações temporomandibulares (TASCA, 

2002). 

Como a mastigação está intimamente ligada à presença de 

elementos dentários faz-se necessária a boa saúde dental. E este é um 

dos fatores de destaque no processo de senilidade, onde se podem 

encontrar o edentulismo e até mesmo pacientes com utilização de 

próteses dentárias.  

A duração e frequência do ciclo mastigatório variam de acordo 

com o tipo e consistência do alimento, bem como estão relacionadas com 

a qualidade neuro-muscular e com o tipo facial do indivíduo (DUARTE, 

2000). Proffit (1995) e Bianchini (1995) concordam que nos indivíduos 
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com face curta (crescimento predominantemente horizontal) observa-se 

maior vigor, potência e força durante a mastigação, todavia, nos 

indivíduos com face longa (crescimento predominantemente vertical) 

nota-se uma mastigação com menor força de mordida e potência. 

Segundo Posselt (1973) o número de vezes que o bolo 

alimentar pode ser mastigado até a realização da deglutição, varia entre 

os indivíduos. Porém, o número e tempo de golpes mastigatórios são 

constantes no mesmo indivíduo. Algumas pessoas mastigam mais 

demoradamente que outras, entretanto os hábitos mastigatórios 

individuais parecem ser tão estáveis que mesmo diante da perda de 

dentes, o número de movimentos mastigatórios permanece inalterado, ou 

seja, o efeito da perda de dentes não é compensado por uma mastigação 

mais prolongada (DUARTE, 2000). 

Quanto maior o número de ciclos com contatos dentários 

durante a mastigação, maior a eficiência mastigatória (DUARTE, 2000). 

Podem-se citar, de acordo com um levantamento bibliográfico 

por Duarte (2000), como causas mais frequente de ineficiência 

mastigatória: a diminuição da área dentária de oclusão, provocando uma 

redução no corte e trituração dos alimentos; falhas ou perdas dentárias; 

reabilitação protética (próteses removíveis); cáries; trocas dentárias; 

desgaste dental; relações oclusais anormais; problemas nos músculos da 

mastigação, mímica facial e/ou cervicais; movimentos mandibulares 

anormais provocados por problemas nas Articulações 

Temporomandibulares (ATM); respiração bucal e também dieta muito 

mole. 

Entre pessoas saudáveis, com dentadura natural completa, 

Posselt (1973), estabeleceu que, somente 10% apresentam mastigação 

bilateral simultânea, enquanto 75% apresentam um padrão mastigatório 

bilateral alternado. Nos 15% restantes, a mastigação é somente unilateral, 

direita ou esquerda. 

Para Oncins, Freire e Marchesan (2006) as médias das idades 

pela preferência mastigatória não é estatisticamente significante. Não 

havendo diferença de valores da eletromiografia entre os voluntários 

adultos (de 25 a 46 anos). Entretanto, dos indivíduos, 65,4% mastigaram 
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mais à direita, e 34,6% mais à esquerda. Ou seja, 100% dos indivíduos 

apresentaram mastigação preferencial de um dos lados. Utilizando os 

dados encontrados neste trabalho, pode-se pensar que se pode mastigar 

mais de um lado do que do outro sem que exista uma alteração prévia do 

Sistema Sensório Motor Oral. 

A eletromiografia, como método de avaliação, possibilita a 

coleta de dados objetivos, porém, nem sempre faz parte da prática clínica 

fonoaudiológica. Deste modo, uma maneira não instrumental de avaliação 

clínica da mastigação, que possa analisar individualmente cada aspecto 

e, ao mesmo tempo, avaliar a função mastigatória como um todo, de 

forma prática e padronizada pode-se ser adaptada pela utilização de 

gravação em vídeo. 

Através da gravação dinâmica podem-se analisar os ciclos 

mastigatórios e realizar a efetivação de sua contagem, visto possuir 

imagem clara da movimentação mandibular. 

Sugere-se que a filmadora esteja posicionada em tripé, sempre 

a mesma distância da cadeira (sem apoio para a cabeça) do paciente, 

que deverá estar sentado com apoio plantar de modo a não limitar seus 

movimentos (WHITAKER, TRINDADE JR, GENARO, 2009). Um painel 

que trace o plano horizontal e vertical deve ser posicionado atrás dele, 

servindo de referência em relação à postura corporal e dos órgãos que 

participam da mastigação (FELÍCIO et al., 2003). 

 

Figura 3 – Posicionamento ideal de um paciente a ser avaliado 

quanto à função mastigatória (WHITAKER, TRINDADE JR, GENARO, 

2009). 
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Para uma coerente avaliação da mastigação a escolha pelo 

alimento oferecido é de grande importância, pois esta função o degrada 

em correlação a sua textura.  Oferecer biscoitos tipo wafer, facilita a 

observação da função mastigatória pelo seu maior tempo de 

conservação, sem modificação de suas propriedades (WHITAKER, 

TRINDADE JR, GENARO, 2009). Além disso, existem parâmetros em 

relação ao tempo mastigatório, número e duração dos ciclos mastigatórios 

(ARRAIS, GENARO, SAMPAIO, 2004; MELO, ARRAIS, GENARO, 2006).  

Assim, o biscoito deverá ser cortado em porções. Sugere-se 

uma porção de 2 cm ou ¼ de biscoito tipo wafer (ARRAIS, GENARO, 

SAMPAIO, 2004; MELO, ARRAIS, GENARO, 2006).  Observando a 

região correspondente a preensão do alimento. 

Verificam-se, posteriormente pela filmagem, todos os ciclos 

mastigatórios, identificando o número de ciclos realizados em cada lado 

(direito e esquerdo). Na literatura, há relato de 13 ciclos mastigatórios 

para o biscoito tipo wafer (ARRAIS, GENARO, SAMPAIO, 2004). 

Segundo critérios utilizados por alguns autores (TAY, 1994; 

FELÍCIO, MAZZETO, BATAGLION et al., 2003), a mastigação deverá ser 
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classificada como unilateral predominante quando houver mais de 66% 

dos ciclos mastigatórios realizados em um único lado. E como unilateral 

crônica quando houver mais de 95% de ciclos mastigatórios realizados 

em um único lado. 

 Além destas classificações, o tipo mastigatório pode ser 

bilateral alternado, havendo nesses casos, predominância de movimentos 

verticais e laterais da mandíbula ou bilateral simultâneo, quando estes 

movimentos forem verticais (FELÍCIO, FERREIRA, 2008). 

A postura labial (lábios selados) durante a realização da função 

mastigatória é fundamental a evitar escape anterior do alimento, que pode 

ser definido como a ocorrência de escorrimento do alimento ou líquido 

pelos lábios, após a captação do bolo, geralmente por insuficiência do 

vedamento labial” (Padovani et al., 2007). 

E após a trituração do biscoito deve-se observar a formação do 

bolo alimentar, que deve apresentar-se posicionado centralmente na 

região lingual - como adequadamente. 

A eficiência mastigatória decorre da avaliação da trituração do 

bolo alimentar (WHITAKER, TRINDADE JR, GENARO, 2009). Encontrando-

se dados da função mastigatória, de acordo com as características 

observadas em cada aspecto, deparamos com o resultado final avaliado. 

  

 2.5.3. Deglutição 

A deglutição consiste de uma sequência reflexa de contrações 

musculares no favorecimento da descida do alimento da cavidade bucal 

até o estômago (BRADLEY, 1981). 

Enquanto o bolo alimentar estiver na fase oral, é possível 

determinar e modificar a velocidade do início da deglutição, visto, aquele, 

estar posicionado no sulco longitudinal da língua. 

A posição da língua estabelece contato com as superfícies 

linguais dos incisivos inferiores, elevando-se em seguida, e encontrando o 

palato exercerá o selamento necessário à fase faríngea da deglutição. 

Na fase faríngea há a suspenção temporária da respiração, 

pelo fechamento da nasofaringe e laringofaringe, proporcionando um 

mecanismo de defesa do ouvido médio e da bucofaringe (TASCA, 2002). 
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Dessa forma, sob a ação de movimentos peristálticos, o bolo alimentar é 

levado à fase esofágica. 

A deglutição consiste numa atividade neuromuscular bastante 

complexa, que pode ser iniciada de maneira consciente e se completa 

mediante a integração no SNC dos impulsos aferentes e eferentes, 

organizados no centro da deglutição (TASCA, 2002). 

O controle neurológico da deglutição foi estudado por Miller 

(1986) através de eletromiografias, estudo de lesões no sistema nervoso 

central e periférico, remoção de músculos específicos e também por 

estimulação elétrica. E foi constatado por ele (MILLER, 1972) que a 

deglutição pode ser disparada por diferentes centros nervosos, mesmo 

após remoção total das regiões corticais e subcorticais, acima do tronco 

cerebral. Isto indica que o córtex cerebral não é essencial para os 

estágios faríngeo e esofageal, embora o córtex cerebral facilite a fase oral 

e a iniciação da fase faríngea. 

Por diversas ramificações nervosas é possível a presença de 

controle neurológico motor e sensorial sobre as estruturas participantes 

da deglutição. Uma lesão cerebral instalada em áreas hemisféricas 

extensas ou bilaterais e lesões no tronco cerebral associam-se ao risco 

aumentado de uma disfagia (AVIV et al., 1997). 

A deglutição normal é o ato de transportar o bolo alimentar da 

cavidade oral ao estômago sem permitir a entrada de nenhuma 

substância na via aérea. Esta forma segura necessita de uma 

coordenação precisa, principalmente entre as fases oral e faríngea. A 

passagem do bolo sem ser aspirado é o resultado da interação complexa 

entre os diversos músculos e nervos que participam da deglutição 

(MARCHESAN, 1999) . 

Para a fase preparatória Marchesan (1999) salienta que o 

fechamento labial é imprescindível para o alimento se manter dentro da boca, 

não havendo extravasamento do mesmo, dessa forma, o bolo alimentar já 

formado, é posto entre a língua e o palato duro antes de iniciar a deglutição 

voluntária. 

 

“Durante toda a fase oral preparatória o palato mole está em 
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uma posição mais baixa, ajudando a prevenir que o bolo caia 

na faringe antes da deglutição ser produzida. Esta ativa 

inferiorização do palato mole ocorre pela contração do músculo 

palatoglosso. A faringe e laringe estão em repouso. A via aérea 

está aberta e a respiração nasal continua até que a deglutição 

ocorra.” (MARCHESAN, 1999) 

 

Com a fase oral propriamente dita, como fase voluntária, começa 

com a propulsão posterior do bolo pela língua e termina com a produção de 

uma deglutição (MARCHESAN, 1999).  

 

“Na fase oral a ponta da língua apoia-se contra as bordas do 

alvéolo maxilar ou os incisivos superiores. A parte anterior da 

língua toma uma forma de xícara para conter bolos com 

grandes volumes. É a língua também que leva o alimento para 

ser mastigado em ambas as laterais (...). Quando o bolo é 

levado para a faringe o palato mole deve se fechar para que a 

comida não vá para a nasofaringe. Os músculos que participam 

neste momento são o elevador do véu palatino, tensor do véu e 

o palato faríngeo. O total selamento da cavidade oral ajuda a 

manter as forças de propulsão necessárias para o transporte 

do bolo através da hipofaringe, esfíncter esofageal superior e 

para dentro do esôfago. A fase oral dura menos de um 

segundo.” (MARCHESAN, 1999) 

 

Iniciando assim a fase faríngea, a qual, começa com a produção de 

uma deglutição e com a elevação do palato mole - para fechar a nasofaringe. 

Observa-se contração peristáltica dos constritores faringeais para propulsionar 

o bolo através da faringe e simultaneamente, o seu fechamento para proteger a 

via aérea. Em uma deglutição normal não há interrupção do movimento de 

posteriorização do bolo, com duração aproximadamente de um segundo, é 

reflexa e envolve uma sequência complexa de movimentos coordenados. 

Assim, inicia-se a fase esofageal, a qual consiste em de uma onda peristáltica 

automática que leva o bolo para o estômago, consequentemente reduzindo o 

risco de refluxo gastro esofágico ou reentrada de material alimentar do esôfago 
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para dentro da faringe (MARCHESAN, 1999). 

Durante o processo de deglutição, avaliado clinicamente e por meio 

de filmagem, devem ser analisados os seguintes parâmetros definidos para 

todas as consistências oferecidas (líquida, pastosa e sólida), as presenças dos 

seguintes aspectos baseados em Macedo Filho (2001): presença de tosse, que 

pode refletir dificuldades no controle do bolo na fase oral e/ou indicar 

penetração laríngea ou sugestão de aspiração e o número de deglutições, 

considerando-se normal até três atos de deglutição apenas com saliva, para o 

completo clareamento da faringe (Logemann, 1983; Macedo Filho, 2003). 

 

 2.5.4. Fonação 

O controle motor da fala decorre da integração dos sistemas 

motor, sensório e auditivo. É influenciado pelo crescimento e 

desenvolvimento músculo-esquelético e pela maturação neural, nos 

primeiros anos de vida, havendo, assim, um aprimoramento gradual da 

produção motora da fala (ROBBINS, KLEE, 1987). As demais funções 

estomatognáticas de respiração, sucção, mastigação e deglutição vão 

dando suporte para seu aperfeiçoamento, por meio do processo de 

maturidade da tonicidade e da mobilidade (WERTZNER, 1994). 

Para a fonação acontecer de maneira adequada, o indivíduo 

deve possuir, além de adequada função cerebral, também boas 

tonicidade e mobilidade da musculatura orofacial, pois os sons produzidos 

no órgão da fonação são controlados, moldados e articulados pela 

interferência da laringe, faringe, cavidade oral e nasal (MARCHESAN, 

1993). 

 Desse conjunto de órgãos utilizados para a fonação, a boca 

desempenha o articulador fonético. A posição da língua e sua capacidade 

de se movimentar, a presença e a posição dos dentes, a movimentação 

dos lábios e das bochechas, são condições imprescindíveis para a 

inteligibilidade do som. Além disso, para a articulação correta de cada 

sílaba, é necessária posição mandibular que proporcione em espaço 

interdental a fala produzida (MARCHESAN, 1993). 

O prejuízo de mobilidade dos elementos do Sistema Sensório 

Motor Oral causam alterações na articulação da fala (SANTOS et al., 
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2000; FELÍCIO et al., 2003). Portanto, se houver intercorrências na 

estrutura anatômica facial, refletirá na função executada (TANIGUTE, 

2005).  

Dessa forma, podemos classificar as alterações em desvios 

fonológicos, desvios fonéticos e desvios fonético-fonológicos.  

O desvio fonológico é aquele em que o processo de linguagem 

interfere no fonema alvo.  

Destacam-se como desvios fonéticos os sons individuais 

articulados incorretamente, mantido o sistema fonológico intacto, 

normalmente acompanhado de uma causa orgânica identificável, isto é, 

uma base física ou mecânica tais como problemas na oclusão dentária, 

na força e funcionalidade muscular e nas funções relacionadas (CASARIN 

et al., 2006).  

Por último, os desvios fonético-fonológicos que apresentam as 

características tanto de interferência do fonema pelo processo de 

linguagem quanto dos sons articulados incorretamente apenas pela causa 

orgânica. 

A motricidade orofacial envolve a reabilitação dos desvios 

fonéticos por sua ligação aos problemas orgânicos e funcionais.  

Além disso, compete à investigação da apraxia da fala, um 

distúrbio de comunicação em que ocorre uma incapacidade na 

programação dos movimentos musculares, necessários para a produção 

e sequência de fonemas. 

A apraxia da fala é definida como um transtorno da articulação 

no qual há comprometimento da capacidade de programar 

voluntariamente a posição da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios e 

a sequência dos movimentos musculares para a produção de fonemas e 

palavras (SOUZA, PAYÃO, 2008). Essas dificuldades de programação de 

posição e sequência dos movimentos ocorrem, apesar de sistemas 

motores, sensoriais, das habilidades de compreensão, atenção e 

cooperação encontrarem-se preservados (METTER, 1991; SYDER, 1997; 

ODELL, SHRIBERG, 2001). Assim, em um paciente apráxico, um 

movimento pode ser realizado automaticamente, mas não 

voluntariamente. Essa dificuldade não é acompanhada por fraqueza ou 
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lentidão significativa, ou incoordenação desses músculos nos movimentos 

reflexos ou automáticos (ORTIZ, 2004), alterações especialmente 

articulatórias, às vezes com alterações na prosódia para compensar o 

fenômeno e erros articulatórios complexos, caracterizados por 

substituições, adições, repetições e prolongamentos dos fonemas. 

Portanto, o diagnóstico de apraxia direciona o fonoaudiólogo para o 

planejamento de um tratamento de abordagem propriamente motora. 

A apraxia de fala adquirida manifesta-se em adultos e é 

resultante de uma lesão focal na área de Broca ou córtex sensoriomotor 

do hemisfério esquerdo, que impede o planejamento dos movimentos da 

fala em presença de um sistema muscular essencialmente intacto 

(CARDOSO, 2002). 

A disartria, um conjunto de desordens da fala, resultado de 

distúrbios no controle muscular destes mecanismos, é ocasionada por 

uma lesão no Sistema Nervoso Central ou Periférico, que resulta em 

alterações na comunicação oral por conta de uma paralisia, fraqueza ou 

incoordenação da musculatura da fala (DARLEY; ARONSON; BROWN, 

1969). Manifesta alterações na respiração, fonação, ressonância, 

articulação e prosódia, e os erros articulatórios são caracterizados como 

erros de simplificação (distorções ou omissões). 

Além da dificuldade nos movimentos voluntários, Ortiz (2004) e 

Thompson-Ward (2005) descrevem: poucos movimentos linguais durante 

a fala; velocidade de fala reduzida; fonação e entonação deficientes; 

inteligibilidade reduzida durante a conversação; movimentos linguais 

alternados reduzidos; movimentos labiais reduzidos durante a fala; 

inteligibilidade descritiva reduzida e articulação imprecisa das consoantes. 

 

 

2.6. Utilização de protocolos de avaliação 

 

De acordo com Pereira (1998), a epidemiologia tem como 

objetivo geral concorrer para o controle dos problemas de saúde da 

população, através do melhor conhecimento da situação, de seus fatores 

determinantes e das melhores oportunidades de prevenção, de cura e 
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reabilitação.  A epidemiologia tem como método o estudo da distribuição 

de um problema de saúde na população e a investigação das raízes desta 

distribuição. Este conhecimento, fornece uma base racional para auxiliar a 

escolha das intervenções a serem implementadas, em função da situação 

encontrada.  

A epidemiologia também concorre para o aprimoramento do 

raciocínio clínico e o desenvolvimento do senso crítico. Serve aos 

clínicos, em especial, e aos profissionais de saúde, de maneira geral, 

como valioso auxílio ao manejo de pacientes, permitindo predizer, com 

certo grau de segurança, a probabilidade de ocorrência de eventos 

futuros. Assim, pode ser aplicada nas seguintes situações: diagnóstico da 

situação de saúde; investigação etiológica; determinação de riscos; 

aprimoramento na descrição do quadro clínico; determinação de 

prognósticos; identificação de síndromes e classificação de doenças; 

verificação do valor de procedimentos diagnósticos; planejamento e 

organização de serviços; avaliação das tecnologias, programas ou 

serviços; análise crítica de trabalhos científicos (PEREIRA, 1998). 

Seu uso fornece base científica para a prática clínica e de 

saúde pública. De caráter descritivo, tem o objetivo de informar sobre a 

distribuição de um evento, na população, em termos quantitativos.  

De acordo com Pereira (1998) estudos epidemiológicos servem 

de ilustração ao manejo de informações, tais como lugar de procedência e 

de trabalho, sexo, idade, classe social e época do ano - no processo de 

diagnóstico. Servindo aos clínicos, em especial, e aos profissionais de 

saúde, de maneira geral, como valioso auxílio ao manejo de pacientes, 

permitindo predizer, com certo grau de segurança, a probabilidade de 

ocorrência de eventos futuros. 

Na maioria das vezes observamos a investigação clínica não 

padronizada para o diagnóstico e terapia fonoaudiológica.  A necessidade 

do uso de protocolos foi com o tempo se tornando evidente em todas as 

áreas de conhecimento da Fonoaudiologia, percebendo-se que apenas a 

avaliação perceptiva estava apresentando limitações devido à sua 

subjetividade. 

A compreensão que a utilização de dados concisos facilitava a 
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comparação dos achados entre os pacientes, e até mesmo do mesmo 

caso pré e pós terapia, influenciou a criação de protocolos de avaliação. 

Assim, alguns profissionais perceberam a importância que seria usar, e 

mesmo criar, protocolos específicos para que pudessem obter parâmetros 

e registros mais confiáveis em suas avaliações (MARCHESAN, 2003). 

Os protocolos podem possibilitar a detecção e registro de 

pequenas diferenças nas características físicas e nos comportamentos 

orofaciais entre sujeitos (avaliadores) e variações intra-sujeito (avaliado) 

ao longo do tempo (FOLHA, 2010). 

Os protocolos de avaliação permitem traçar um plano exato e 

detalhado, com o conhecimento das relações entre os determinantes nos 

procedimentos terapêuticos para a compreensão do caso a ser 

diagnosticado. Possibilitam tomar atitudes pensadas, nos autorizam a 

dizer que determinado procedimento é melhor ou pior que outros, 

constituem importante registro para obter procedimentos confiáveis e de 

fácil aplicação no uso clínico (MARCHESAN, 2003). 

Após os dados serem coletados, eles precisam ser integrados 

e interpretados. Ao final do exame, encontraremos uma configuração ou 

regularidades, que nos levam a identificar categorias de problemas já 

conhecidas. Além disso, a partir deste conhecimento prévio já 

poderíamos, na avaliação, estimar tempo de terapia e resultados de 

tratamento (MARCHESAN, 2003). 

O uso de protocolos, principalmente no levantamento 

epidemiológico, em saúde coletiva, tem como objetivo planejar ações, 

com base nos conhecimento das necessidades da população, em 

prevenção e promoção da saúde. Colaborando, a Fonoaudiologia, na 

atuação e organização das rotinas de trabalho de modo a atender às 

necessidades coletivas e individuais. 

Os fonoaudiólogos da área de MO também procuraram 

desenvolver parâmetros que lhes dessem a possibilidade de registrar os 

dados iniciais e confirmar as mudanças que ocorrem nos pacientes ao 

decorrer das sessões trabalhadas. Neste sentido, um mesmo protocolo, 

aplicado sempre da mesma maneira, em muitos indivíduos, nos dá muitas 

possibilidades, pois se torna um verdadeiro banco de dados. A partir dos 
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dados coletados em protocolos podemos comparar o que foi registrado, 

criar hipóteses, prever encontrar e determinar, com maior precisão, o 

diagnóstico e o prognóstico (MARCHESAN, 2003). 

Assim, a produção de um protocolo de avaliação que abranja 

os principais aspectos relacionados com as estruturas e funcionalidade do 

Sistema Sensório Motor Oral, inclusive a análise de integridade cerebral 

por meio de respostas motoras e sensitivas, pode vir a ser uma 

ferramenta propícia aos profissionais de outras áreas, tais como a 

especialidade em linguagem, para o delineamento de um trabalho integral 

em comunicação. 

Portanto, são de suma importância os estudos realizados por 

coleta de dados em protocolos, na investigação de alterações 

fonoaudiológicas, na área de saúde coletiva, para que possam ser 

trazidos a luz os fatores epidemiológicos e de manifestações das lesões 

cerebrais.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este trabalho teve por objetivo elaborar um protocolo de avaliação 

miofuncional orofacial para afásicos para ser utilizado pelos fonoaudiólogos 

que atuam na área clínica e em serviços de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Métodos 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Material e Métodos 75

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Ética em pesquisa 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em seres humanos da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo pelo número 

059/2008.  

 

4.2. Elaboração do protocolo 

 

4.2.1. Revisão de Literatura 

 

4.2.1.1. Revisão Sistemática da Literatura 

 

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura médica e 

fonoaudiológica, sobre o tema deste trabalho, através da pesquisa em banco 

de dados da base virtual Google acadêmico, incluindo artigos de língua 

portuguesa e inglesa, para a elaboração do protocolo de avaliação.  

Com o descritor “protocolos clínicos” associado a “Fonoaudiológico” 

pode-se encontrar um total de 2.770 artigos referentes ao tema, com critérios 

de inclusão: ser do período de 2000 até 2011 e possuir pelo menos um 

resumo. Utilizados como critérios de exclusão, os artigos relacionados apenas 

ao público infantil, protocolos de avaliação vocal e protocolos de avaliação da 

audição.  

Após o refinamento da pesquisa, desse total de 2.770 artigos, foram 

excluídos os relacionados ao público infantil tendo como resultado 1.360 

achados. Destes, sem protocolos de avaliação vocal alcançou-se 40 achados e 

sem protocolos de avaliação da audição 35 achados. Totalizando 35 artigos.  

Analisados, estes 35 artigos, observaram-se temas relacionados à 

pacientes institucionalizados e também pesquisas com o público infantil 

(apesar do crivo da pesquisa), restando como úteis a seleção total de 11 

artigos. Destes, apenas um foi escolhido por existir o protocolo de avaliação 

em anexo. 
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A) Padovani AR, Moraes DP, Mangili LD, Andrade CR. 

Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para 

Disfagia (PARD). Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2007;12(3):199-

205. 

 

Este Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para Disfagia foi 

elaborado com base na literatura, segundo a identificação dos pontos comuns a 

todos os protocolos de avaliação da deglutição. É constituído por três partes: teste 

de deglutição da água, teste de deglutição de alimentos pastosos, classificação do 

grau de disfagia e condutas. A contribuição apresentada busca uma forma de 

contemplar, de maneira mais completa possível, a avaliação fonoaudiológica para o 

risco de disfagia em beira-de-leito, norteando a atuação fonoaudiológica e 

consolidando sua atuação baseada em evidências. 
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4.2.1.2. Revisão de Literatura Relevante 

 

Apesar da revisão sistemática da literatura encontrar um protocolo 

de avaliação clínico, este é de abrangência apenas da função de deglutição, 

não caracterizando, em sua amplitude, outras funções importantes ao Sistema 

Sensório Motor Oral havendo, portanto, a necessidade de outras bibliografias 

relevantes serem consultadas, completando a metodologia aplicada. 

A busca de referências relevantes se fez através da exploração de 

bancos de dados das seguintes bases – PUBMED, LILACS e SciELO – usando 

os seguintes termos, encontrados no DECS (Descritores em ciências da 

saúde): “mastication” (mastigação), “deglutition” (deglutição), “breathing” 

(respiração), “phonation” (fonação), “adult” (adulto), “aged” (idoso), 

“stomatognathic system” (sistema estomatognático), “evaluation” (avaliação), 

“aphasia” (afasia), “cerebrovascular accident” (acidente vascular cerebral) e 

“clinical protocols” (protocolos clínicos) e suas traduções correspondentes, em 

combinações variadas. 

Além disso, as revisões sobre o tema e as listas de referências de 

todos os artigos considerados relevantes foram consultadas, em busca de 

novos artigos para inclusão. Foram excluídos os artigos de revisão e artigos 

originais que propunham questionários para outras áreas fonoaudiológicas que 

não a Motricidade Orofacial, bem como artigos que não disponibilizassem o 

seu protocolo proposto. 

Dada a mescla entre os descritores escolhidos, encontraram se 

outros protocolos de avaliação de motricidade orofacial e suas específicas 

funções de respiração, mastigação, deglutição e fonação. Seguem alguns 

protocolos relevantes: 

 

A) Marchesan IQ. Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial. In: 

Krakauer HL, Francesco R, Marchesan IQ. (Org.). Respiração 

Oral. Coleção CEFAC. São José dos Campos. Ed. Pulso. 2003. 

p.55-79. 

 

Este artigo descreve a importância da aplicação de um protocolo de 
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avaliação padronizado e suas implicações, bem como abrangência da 

anamnese/história clínica e exame clínico. Ao final descreve o diagnóstico 

fonoaudiológico e a conduta terapêutica. Um protocolo extenso para todos os 

casos possíveis de avaliação em motricidade orofacial. Optou-se apenas pela 

seleção do exame clínico. 
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B)  Folha GA. Ampliação das escalas numéricas do Protocolo 

Avaliação Miofuncional Orofacial (AMIOFE), validação e 

confiabilidade. 2010. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2010.  

 

Os objetivos deste estudo foram descrever o Protocolo AMIOFE 

ampliado (AMIOFEA), analisar a validade, a confiabilidade e a concordância, 

bem como investigar os valores de sensibilidade, de especificidade e preditivos 

do protocolo proposto. Na literatura, é o único protocolo de avaliação 

miofuncional orofacial validado até o momento. 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL COM ESCORES AMPLIADO 

(AMIOFE-A) 

APARÊNCIA E CONDIÇÃO POSTURAL/POSIÇÃO  

Face 

Escores 

Simetria Normal (4)  

Leve (3) 

Moderada (2) 

Assimetria 

Severa (1) 

Lado aumentado Direito Esquerdo  

Proporção entre os terços da face Normal (4)  

Leve (3) 

Moderada (2) 

Proporção alterada 

Severa (1) 

Terço da face aumentado Inferior Médio Superior  

Sulco Nasolabial  Normal para a idade (4)  

Leve (3) 

Moderado (2) 

Sulco Nasolabial Acentuado 

Severo (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima = 12   

Aparência das Bochechas  

Escores 

Volume Normal (4)  
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Leve (3) 

Moderado (2) 

Volume Aumentado 

Severo (1) 

Lado Aumentado Direito Esquerdo Ambos  

Tensão/Configuração Normal (4)  

Leve (3) 

Moderada (2) 

Flácida e/ou Arqueada 

Severa (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima = 08   

 

Relação mandíbula/maxila 
Escores 

Relação Vertical – Mantém o Espaço Funcional 

Livre (EFL) 

Normal (4)  

Relação Vertical Alterada   

Dentes em oclusão Sem tensão aparente Leve (3) 

 Tensão aparente Moderada (2) 

 Tensão aparente Severa (1) 

Leve (3) 

Moderada (2) 

Mandíbula abaixada – Ultrapassa o EFL 

(mais que 4 mm) 

Severa (1) 

Relação antero-posterior Normal (4)  

Leve (3) 

Moderada (2) 

Relação antero-posterior alterada 

Severa (1) 

Trespasse Horizontal (overjet)  Positivo Negativo  

Relação com a linha média Normal (4) 

Alterada (desvio lateral) Leve (3) 

 Moderado (2) 

 Severo (1) 

Desvio para o lado Direito Esquerdo  

Resultado    

Pontuação máxima = 12   

 

Lábios Escores 

Função labial no repouso   

Ocluídos Cumprem normalmente a função (4)  

Disfunção   

Leve (3) 

Moderada (2) 

Ocluídos com Tensão 

cumprem a função, mas com contração aparente 

dos lábios e Mm. Mentual Severa (1) 

Leve (entreabertos) (3) Lábios desocluídos 

Moderada (2) 
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Severa (1) 

Volume e configuração Normal (4)  

Leve (3) 

Moderado (2) 

Volume diminuído e estirados 

Severo (1) 

Leve (3) 

Moderado (2) 

Volume aumentado 

Severo (1) 

Comissuras Labiais   (3) 

Lábios (continuação)   

No nível da rima bucal e simétricas Normais (4)  

Leve (3) 

Moderada (2) 

Abaixo da rima bucal (deprimida) e/ou 

assimétricas 

Severa (1) 

Lado abaixo da rima Direito Esquerdo Ambos  

Resultado    

Pontuação máxima = 12   

 

Músculo Mentual Escores 

Contração não aparente (com os lábios 

ocluídos) 

Normal (4) 

Leve (3) 

Moderada (2) 

Contração aparente  

Severa (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima =   

 

Língua Escores 

Posição/ Aparência   

Contida na cavidade oral Normal (4) 

Comprimida por oclusão tensa dos dentes  Apertamento (3) 

Comprimida e com marcas Apertamento (2) 

DVO reduzida (limite das faces incisais) (3) 

DVO normal (limite das faces incisais) 

(ou em soalho bucal) 

(2) 

Interposta aos dentes (ou rebordos) 

 

Ultrapassa as faces incisais/ou cúpides 

vestibulares 

(1) 

Limite das faces incisais (3) 

Ultrapassa as faces incisais (2) 

Interposta aos dentes, com trespasse vertical 

negativo (“overbite”) ou trespasse horizontal 

positivo (“overjet”) Ultrapassa muito as faces incisais e/ou 

vestibulares 

(1) 

Direito Esquerdo Ambos  Local Interposição  

Anterior Posterior Total  
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Aparência - Volume   

Volume compatível com a cavidade oral Normal (4)  

Leve (3) 

Moderado (2) 

Volume aumentado e/ou alargada 

Severo (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima = 9   

Aspecto do Palato Duro 
Escores 

Largura Normal (4) 

Leve (3) 

Moderado (2) 

Largura diminuída (estreito) 

Severo (1) 

Altura Normal (4) 

Leve (3) 

Moderado (2) 

Altura aumentada (profundo) 

Severo (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima = 08   

 

MOBILIDADE 

SOMATÓRIA MÁXIMA = 24 

 

MOVIMENTOS DA LÍNGUA Desempenho 

Protrusão Retrair Lateral D Lateral E Elevar Abaixar Escores

Normal (6) (6) (6) (6) (6) (6)  

Habilidade insuficiente (5) (5) (5) (5) (5) (5)  

Habilidade insuficiente com movimentos 

associados 

(4) (4) (4) (4) (4) (4)  

Habilidade insuficiente com tremor (3) (3) (3) (3) (3) (3)  

Habilidade insuficiente com movimentos (2) (2) (2) (2) (2) (2)  

MOVIMENTOS LABIAIS DESEMPENHO 

Protrusão Retração Lateral D Lateral 

E 

Escores

Normal (6) (6) (6) (6)  

Habilidade insuficiente (5) (5) (5) (5)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados (4) (4) (4) (4)  

Habilidade insuficiente com tremor (3) (3) (3) (3)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados e 

tremor 

(2) (2) (2) (2)  

Ausência de habilidade (não realiza) (1) (1) (1) (1)  

   Somatória  
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associados e tremor 

Ausência de habilidade (não realiza) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  

     Somatória 

SOMATÓRIA MÁXIMA = 36 

 

MOVIMENTOS DA MANDÍBULA DESEMPENHO 

Abaixar Elevar Lateral 

D 

Lateral 

E 

Protruir Escores

Normal (6) (6) (6) (6) (6)  

Habilidade insuficiente (5) (5) (5) (5) (5)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados (4) (4) (4) (4) (4)  

Habilidade insuficiente com tremor (3) (3) (3) (3) (3)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados e 

tremor 

(2) (2) (2) (2) (2)  

Ausência de habilidade (não realiza) (1) (1) (1) (1) (1)  

    Somatória 

SOMATÓRIA MÁXIMA = 30 

 

MOVIMENTOS DAS BOCHECHAS DESEMPENHO 

Inflar Sugar Retrair Lateralizar 

o ar D e E 

Escores

Normal (6) (6) (6) (6)  

Habilidade insuficiente (5) (5) (5) (5)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados (4) (4) (4) (4)  

Habilidade insuficiente com tremor (3) (3) (3) (3)  

Habilidade insuficiente com movimentos associados e 

tremor 

(2) (2) (2) (2)  

Ausência de habilidade (não realiza) (1) (1) (1) (1)  

    Somatória 

SOMATÓRIA MÁXIMA = 24 

FUNÇÕES 

Respiração Escores 

Modo 

Respiração nasal Normal (4) 

Leve (3) 

Moderada (2) 

Respiração oronasal 

Severa (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Deglutição: Comportamento dos lábios Escores 

Vedam a Cavidade Oral Sem aparentar esforço (6) 

Leve (4) Vedam a Cavidade Oral, mas apresentam 

contração além do normal ou interposição Moderada (3) 
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labial. Severa (2) 

Não vedam a Cavidade Oral Não cumpre a função (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

Deglutição Escores 

Comportamento da Língua   

Contida na cavidade oral Normal (4) 

DVO reduzida (limite das faces incisais) (3) 

DVO normal (limite das faces incisais) (2) 

Interposta aos dentes (ou rebordos) 

 

Ultrapassa as faces incisais e /ou 

cúspides vestibulares 

(1) 

Limite das faces incisais (3) 

Ultrapassa as faces incisais e /ou 

cúspides vestibulares 

(2) 

Interposta aos dentes, com trespasse vertical 

negativo (“overbite”) ou trespasse horizontal 

positivo (“overjet”) 

Ultrapassa muito as faces incisais (1) 

Direito Esquerdo Ambos  Local Interposição  

Anterior Posterior Total  

Resultado do sujeito avaliado   

Pontuação máxima = 9   

 

Outros comportamentos e sinais de alteração 
Escores 

 Presente Ausente 

Movimentação da cabeça ou outras partes do corpo (1) (2) 

Deslize da mandíbula (1) (2) 

Tensão da musculatura facial (1) (2) 

Escape de alimento (1) (2) 

Engasgo (1) (2) 

Ruído (1) (2) 

Resultado do sujeito avaliado   

 

Deglutição Eficiência 
Escores 

Bolo sólido 
 

Não repete a deglutição do mesmo bolo (3) 

Uma repetição (2) 

Deglutições múltiplas (duas ou mais) (1) 

Bolo líquido 
 

Não repete a deglutição do mesmo bolo (3) 

Uma repetição (2) 

Deglutições múltiplas (duas ou mais) (1) 

Resultado do sujeito avaliado 
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Resultado Total da Deglutição  

 

 

 

Mastigação Escores  

Alternada (50%/50% até 40%/60%) (10) Bilateral  

simultânea (vertical) (8) 

 

Preferencial –grau 1 – (61% a 77%) (6) 

Preferencial –grau 2 – (78% a 94%) (4) 

Unilateral 

Crônica (95% a 100%) (2) 

Lado da preferência Direito Esquerdo 

Anterior (Frontal)  (2) 

Não realiza a função Não tritura (1) 

Resultado do sujeito avaliado   

 

Outros comportamentos e sinais de alteração 
Escores 

 Presente Ausente 

Movimentação da cabeça ou outras partes do corpo (1) (2) 

Postura alterada (cabeça ou outras partes do corpo) (1) (2) 

Escape de alimento (1) (2) 

Resultado do sujeito avaliado   

Resultado Total da Mastigação  

Tempo gasto para ingerir o alimento = 

Alimento utilizado =  
 

 
 
 

C) Genaro KF, Berretin-Felix G, Rehder MIBC, Marchesan IQ. 

Avaliação miofuncional orofacial – Protocolo MBGR 

(orofacial myofunctional evaluation – MBGR protocol). 

Revista CEFAC [online] 2009;11(2):237-255.  

 

Mastigação - Mordida 
Escores 

Incisivos  Normal (4) 

Caninos-pré-molares  (3) 

Molares  (2) 

Não Morde  (1) 

Resultado do sujeito avaliado   
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Apresentação de um protocolo de avaliação em aspectos da 

motricidade orofacial, por meio de exame clínico. 
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Destacando-se a avaliação de deglutição em pacientes disfágicos, 

sem acompanhamento de profissionais especializados, ser perigosa, devido 

possibilidade de aspiração, deu se importância á seleção de um protocolo de 

menor risco de deglutição para análise. 

 

D) Protocolo de menor risco de deglutição. 

 

Um protocolo de avaliação, que se pretende verificar a eficácia de 

um instrumento de Triagem de Risco para Disfagia, há ser aplicado por 

profissionais da área da saúde. Consta-se de um questionário breve, com duas 

possibilidades de resposta: sim ou não, utilizados na prática clínica do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 Avaliação fonoaudiológica dos distúrbios da deglutição 

 

 
DATA DA AVALIAÇÃO: _____ / _____ / _____  
Nome: _________________________________________________ Sexo: ( ) M ( ) F  
Idade: _______anos  
Data de nascimento: _____ / _____ / _____  
 
AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL  
 
LÁBIOS  
Aspecto: ( ) adequado ( ) alterado  
Mobilidade: ( ) adequada ( ) alterada  
Postura: ( ) adequada ( ) entreabertos ( ) abertos  
 
BOCHECHAS  
Aspecto: ( ) adequado ( ) alterado  
Mobilidade: ( ) adequada ( ) alterada  
 
LÍNGUA  
Aspecto: ( ) adequado ( ) alterado  
Mobilidade: ( ) adequada ( ) alterada  
 
PALATO DURO  
Alterações estruturais: ( ) ausente ( ) presente  
 
PALATO MOLE  
Mobilidade: ( ) adequada ( ) alterada  
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LARINGE  
( ) normal ( ) elevada ( ) baixa  
Dor à palpação: ( ) não ( )sim  
Tosse voluntária ( ) ausente ( ) presente ( ) forte ( ) fraca  
Deglutição saliva (4 dedos): ( ) elevação presente ( ) reduzida ( ) ausente  
Qualidade vocal: ( )sem alteração ( ) rouca ( )soprosa ( ) molhada  
Grau de alteração: ( ) discreto ( ) moderado ( ) severo  
 
SENSIBILIDADE GERAL DA FACE E GUSTATIVA  
Sensibilidade Geral  
Testa, olhos e nariz: ( ) normal ( ) alterada  
Região maxilar: ( ) normal ( ) alterada  
Região mandibular: ( ) normal ( ) alterada  
Cavidade oral: ( ) normal ( ) alterada  
2/3 anteriores da língua: ( ) normal ( ) alterada  
1/3 posterior da língua: ( ) normal ( ) alterada  
Sensibilidade gustativa: ( ) adequada ( ) alterada descrever:______  
 
PRESENÇA DE REFLEXOS ORAIS  
Procura ( ) ausente ( ) presente  
Sucção ( ) ausente ( ) presente  
Mordida ( ) ausente ( ) presente  
Gag ( ) ausente ( ) presente  
Tosse ( ) ausente ( ) presente  
 
COGNIÇÃO  
Linguagem Compreensiva: ( ) normal ( ) alterada  
 
MASTIGAÇÃO  
Tipo de alimento usado para avaliar: _________________________________  
Tipo: bilateral ( ) alternado ( ) simultâneo( )  
( ) unilateral ( ) D ( ) E ( ) de boca aberta  
( ) amassamento da língua ( ) protrusão da língua  
Faz ruído na mastigação: ( ) não ( ) sim  
Apresenta incontinência alimentar: ( ) não ( ) sim  
Perda prematura do bolo alimentar: ( ) não ( ) sim  
Presença de tosse ou pigarro antes da deglutição: ( ) não ( ) sim 
 
DEGLUTIÇÃO  
 
SÓLIDO: ______________  
Ausculta cervical: ( )normal ( )alterada  
Presença de tosse/pigarro : ( ) não ( ) sim ( ) durante ( ) após  
Elevação laríngea (4 dedos): ( ) presente ( ) ausente ( ) reduzida  
deglutições/bolo: ( ) até 3 ( ) de 4 a 5 ( ) Acima de 5  
Regurgitação nasal: ( ) ausente ( ) presente  
Qualidade vocal após deglutição: ( ) sem alteração ( ) alterada  
Mudança da frequência respiratória: ( ) não ( ) sim  
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PASTOSO: _____________  
Ausculta cervical: ( )normal ( )alterada  
Presença de tosse/pigarro : ( ) não ( ) sim ( ) durante ( )após  
Elevação laríngea (4 dedos): ( )presente ( ) ausente ( )reduzida  
Deglutições/bolo: ( )até 3  (  ) de 4 a 5  ( )acima de 5  
Regurgitação nasal: ( ) ausente ( ) presente  
Qualidade vocal após deglutição: ( ) sem alteração ( )alterada  
Mudança da frequência respiratória:( )não ( ) sim  
 
LÍQUIDO: ____________  
Ausculta cervical: ( ) normal ( ) alterada  
Presença de tosse/pigarro : ( ) não ( ) sim ( ) durante ( ) após  
Elevação laríngea (4 dedos): ( ) presente ( ) ausente ( ) reduzida  
Deglutições/bolo: ( ) até 3 ( ) de 4 a 5 ( ) Acima de 5  
Regurgitação nasal: ( ) ausente ( ) presente  
Qualidade vocal após deglutição: ( ) sem alteração ( ) alterada  
Mudança da frequência respiratória:( )não ( ) sim 

 

 

E) Totta T. Características da deglutição em idosos submetidos 

a diferentes estratégias de reabilitação oral protética. / 

Tatiane Totta. – Dissertação (Mestrado). – Faculdade de 

Odontologia de Bauru. Universidade de São Paulo. Bauru, 

2008. 176p.  

 

Protocolo utilizado na avaliação clínica da deglutição de pacientes com 

diferentes reabilitações orais protéticas. 

 
Avaliação Clínica da  Deglutição 
 
 

 

 

Líquido 

10 ml 

Pastoso 

10 ml 

Sólido 

pão 

ESCORES 

Sem aparentar esforço (4) 

Leve (3) 

Moderada (2) 

 

Comportamento dos lábios 

   

 Severa (1) 

Ausente (2)  

Tensão dos músculos faciais: 

   

Presente (1) 

Ausente (2)  

Tensão de músculos cervicais 

   

Inadequada (1) 

    Ausente (2) 
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Movimentos associados de 
cabeça: 

Presente (1) 

(contida na cavidade oral) 
Normal (3) 

(interposta entre os arcos 
dentários) Adaptação ou 

disfunção (2) 

 

Comportamento da língua 

   

Protruída em excesso (1) 

Ausente (3) 

Pouco (2) 

 

Resíduos alimentares após a 
deglutição: 

   

Muito (1) 

Adequada (2)  

Ausculta cervical antes da 
deglutição 

   

Inadequada (1) 

Adequada (2)  

Ausculta cervical após 
deglutição 

   

Inadequada (1) 

Presente (1)  

Alteração respiratória 

   

Ausente (2) 

Presente (1)  

Alteração vocal (antes) 

   

Ausente (2) 

Presente (1)  

Alteração vocal (após) 

   

Ausente (2) 

Presente (1)  

Tosse ou engasgo antes 

   

Ausente (2) 

Presente (1)  

Tosse ou engasgo durante 

   

Ausente (2) 

Presente (1)  

Tosse ou engasgo após 

   

Ausente (2) 

1 deglutição 

2  ou 3 deglutições (2) 

 

Número de deglutições 

   

4 ou + deglutições (1) 

Adequado (2)  

Tempo de trânsito oral 
(cronômetro) 

   

Inadequado (1) 

Adequado (2)  

Elevação da laringe 

   

Inadequado (1) 

Ausente (2)  

Escape anterior de alimento 

   

Presente (1) 
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F) Nestlé Nutrition Institute. MNA® Mini Nutritional Assessment. 

Diponível em 

http://spnutric.com/directrizes/download/_20_avnutricid.pdf . 

Acesso 20.05.2011. 

 

O objetivo da Mini Avaliação Nutricional (MAN) é de estabelecer o 

risco individual de desnutrição, para indivíduos idosos (n>60), de modo a 

permitir uma intervenção precoce quando necessária. A população abrange 

todo o espectro de idoso saudáveis e doentes. O teste da MAN é composto de 

simples mensurações e rápidas, entre elas: Medidas antropométricas (peso, 

altura e perda de peso); Avaliação global (seis perguntas relacionadas com o 

modo de vida, medicação e mobilidade); Questionário dietético (oito perguntas 

relativas ao número de refeições, ingestão de alimento e líquidos e autonomia 

na alimentação); e Avaliação subjetiva (a auto-percepção da saúde e da 

nutrição). 
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G) Genaro KF, Yamashita RP, Trindade IEK. Avaliação clínica e 

instrumental na fissura labiopalatina. In: FERREIRA LP, BEFI-

LOPES DM, LIMONG SCO, organizadoras. Tratado de 

Fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2004. p.456-77. 

 

Este protocolo de avaliação trata dos aspectos que norteiam um processo 

de diagnóstico fonoaudiológico, enfatizando a função velofaríngea e suas 

repercussões funcionais. É apresentada uma lista de fonemas da língua portuguesa 

pela exibição de fonemas, palavras e frases em diferentes posições no vocábulo do 

fonema testado. Classifica as alterações encontradas, relacionando-as a questões 

oroestruturais nas disfunções velofaríngeas, e traça uma amostra de fala, 

esclarecendo eventuais alterações fonológicas. 
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Dos protocolos existentes foram mesclados os conteúdos a fim de 

abranger uma avaliação de toda estrutura muscular facial de pacientes 

lesionados cerebrais afásicos, bem como suas principais características 

alteradas. A fim de traçar um protocolo amplo e eficaz, além de fácil aplicação. 

As questões pertinentes, propostas pela maioria dos protocolos de 

avaliação, foram incluídas na criação do protocolo desta pesquisa. E pela 

praticidade e organização da gravidade dos achados deu-se importância à 

utilização de escores, fator facilitador, também, para posterior uso e validação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

5.1.  Criação do protocolo de Avaliação  

 

5.1.1. Organização  

 

O protocolo foi dividido em duas partes. A primeira aborda questões 

de caráter de entrevista, com identificação do paciente e da lesão cerebral e a 

segunda parte é referente ao exame clínico. 

A entrevista abrange, além da identificação do paciente, informações 

adicionais como o índice de massa corpórea para controle da uma estabilidade 

nutricional. Faz-se necessária também a compreensão da queixa e sua 

história, bem como, dos tratamentos realizados e melhoras espontâneas 

obtidas. 

No levantamento da história, iniciamos com a coleta dos dados de 

identificação, passando então para a queixa, cuja descrição é fundamental 

para sabermos por que razão o indivíduo nos procura. Em seguida, buscamos 

dados da história pregressa para terminarmos com dados da história atual. 

Nesta parte do protocolo, nos interessam dados sobre alimentação, saúde 

respiratória e sono, além de informações bastante específicas, e detalhadas, 

sobre a forma de respirar, mastigar, deglutir e falar.  

No exame clínico destaca-se a avaliação da postura corporal, dos 

aspectos morfológicos faciais e orais, do sistema sensório motor oral e dos 

aspectos funcionais. A postura corporal tem como fator relevante para 

observação o posicionamento de cabeça, pescoço e ombros. Já os aspectos 

morfológicos são vistos na face, lábios, língua, palato e dentes. O sistema 

sensório motor oral avalia a tonicidade e mobilidade muscular, em adição com 

a verificação da sensibilidade intra e extra-oral e do regular movimento 

mandibular. Nos aspectos funcionais, investigam-se respiração, mastigação, 

deglutição, e praxia verbal de fala. 

Além destes dados mais gerais, observamos a face para podermos 

descrever características de posicionamento dos olhos, bochechas, orelhas e 

boca, comparando os lados direito e esquerdo em termos de simetrias ou 
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assimetrias. Tomar medidas da face, além da avaliação subjetiva, é essencial 

para que possamos ter parâmetros mais objetivos. Comparar partes moles e 

duras nos permitirá fazer inferências, mais adiante, sobre possíveis causas dos 

problemas que vão sendo encontrados, ou mesmo a respeito da queixa inicial. 

Em seguida, vamos avaliar, com detalhamento, as funções orofaciais relativas 

ao respirar, mastigar, deglutir e à forma de articular a fala. Cada item está 

colocado na ordem do esperado para o mais comprometido, delineando, assim, 

a gravidade da alteração encontrada. O exame termina com os dados 

necessários ao parecer diagnóstico fonoaudiológico e com as possíveis 

condutas a serem tomadas. 

 

5.1.2. Materiais utilizados na avaliação 

 

Para a avaliação miofuncional orofacial proposta neste estudo são 

necessários os seguintes itens para a avaliação do paciente (Tabela 3): 

 

Tabela 3.  Materiais utilizados na avaliação miofuncional orofacial 

proposta por este estudo. 

 

 Material Utilidade 

Protocolo impresso 

Avaliar a motricidade 

orofacial miofuncional 

do lesionado cerebral 

Caneta Anotação no protocolo 

Marcador para retro 

projetor 

Anotação da marca de 

condensação nasal no 

Espelho de Glatzel 

U
so

 a
o 

pr
of

is
si

on
al

 F
on

oa
ud

ió
lo

go
 

Luvas látex 

descartáveis 

(Devem ser de boa 

qualidade e são 

usadas em todos os 

procedimentos) 

É uma barreira eficaz 

que previne a infecção 

e a contaminação do 

profissional da saúde e 

reduzem o risco de 

acidentes atuando na 
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proteção das mãos. 

Luvas de Plástico/ 

Sobreluvas 

Quando houver a 

necessidade de 

manusear artigos fora 

do campo de trabalho 

Touca ou gorro 

descartável 

É uma barreira 

mecânica contra a 

contaminação por 

secreções, além de 

evitarem a queda de 

cabelo nas áreas de 

procedimentos. 

Máscara descartável 

Barreira física de 

proteção à transmissão 

de infecções e 

inalação de agentes, 

protegendo o trato 

respiratório. 

Avental/ jaleco 

(Manga longa, tecido 

claro e confortável) 

Proteção do tronco do 

terapeuta. 

 

Calçados fechados Proteção dos pés 

Álcool 70% 

Para desinfecção de 

artigos metálicos 

(espelho, paquímetro e 

estetoscópio) de fácil 

aplicação, mediante a 

eliminação de 

microorganismos. 

Algodão 

Para a aplicação do 

álcool na limpeza dos 

equipamentos 

A
va

lia
çã

o 
no

 p
ac

ie
nt

e 

Lápis cópia 
Utilização na marcação 
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dentária no guia para a 

movimentação 

mandibular 

Espelho de Glatzel 

Espelho milimetrado 

para apurar a 

quantidade de fluxo 

aéreo expiratório 

Paquímetro 

Medição de pontos 

antropométricos da 

face e da 

movimentação 

mandibular 

Régua milimétrica 

Medição de pontos 

antropométricos da 

face e da 

movimentação 

mandibular se não 

houver o paquímetro 

Estetoscópio 

Realização da ausculta 

da articulação 

temporomandibular e 

do processo de 

deglutição 

Lanterna oral 

Para a iluminação das 

estruturas internas 

orais 

Máquina fotográfica 

Tomada fotográfica e 

de vídeo dos achados 

clínicos 

Filmadora 

No caso da máquina 

fotográfica não possuir 

a função filmar 

Guardanapo de papel 
Serve de base para 
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apoio do material/ 

equipamento durante a 

avaliação 

Palito de dente 

Instrumento de ponta 

na investigação da 

sensibilidade tátil 

Copo plástico 

transparente 

Material necessário 

para avaliação da 

deglutição sequencial, 

possibilitando a visão 

mais nítida da 

movimentação lingual. 

Água 

(temperatura ambiente) 

Utilizada para teste do 

gole de água da 

respiração e como 

alimento líquido na 

deglutição. 

Bolacha Wafer doce ou 

diet 

Utilizada como 

alimento sólido na 

avaliação da 

deglutição 

Pudim ou espessante 

Utilizado como 

alimento pastoso na 

deglutição 

Sabores (Sal, açúcar, 

café, vinagre)  

Alimentos para a 

investigação da 

sensibilidade gustativa 

Cotonetes 

Instrumento para 

segurar os alimentos 

de sabores. 

 Água 

(temperatura fria – com 

pedras de gelo) 

Instrumento para a 

investigação da 

sensibilidade térmica 
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(temperatura quente - 

água aquecida) 

 

Para o controle de peso, uma balança (peso e altura). Aconselha-se 

também realizar fotos do paciente em posição frontal facial e corporal, além de 

norma lateral esquerda e direita e dorsal. É conveniente utilizar a filmagem das 

funções de mastigação e deglutição. 

 

5.1.3. Avaliação 

 

Para uma boa avaliação, o paciente deverá estar sentado, de 

maneira confortável e em frente ao avaliador. Usar de preferência uma sala 

sem ruídos externos para não comprometer o julgamento da avaliação. 

Aconselha-se aos fonoaudiólogos filmar e fotografar sua avaliação, 

para que assim possam documentar e comprovar o que foi visto, assim como 

apreciar as melhoras decorrentes do tratamento (MARCHESAN 1997, 2005 E 

TESSITORE, 1995).  

A documentação estática (fotografia) é necessária para relacionar a 

postura crânio-oro-cervical com a postura corporal. Passa-se então à avaliação 

funcional, verificando quais as capacidades para a execução das funções 

estomatognáticas, a mímica e as dificuldades do complexo orofacial. A análise 

funcional é tão importante quanto a análise estática que é realizada por meio 

de filmagem das funções estomatognáticas. 

Sugere-se manter documentação dos pacientes com fotos, exames 

clínicos, radiografias, vídeos e fitas gravadas de entrevistas (CARVALHO, 

2003), permitindo fazer uma avaliação global do paciente (TESSITORE, 1998). 

Quando à permissão do paciente e/ou responsáveis (conforme o caso, pela 

aceitação do termo de consentimento livre e esclarecido), deve-se fotografar e 

filmar o mesmo a cada dois ou três meses para controle preciso das 

modificações e resultados finais. O profissional deve objetivar o exame e 

tratamento a fim de mostrar ao paciente e outros profissionais o que a 

Fonoaudiologia pode fazer. A comprovação de dados ajuda a tornar a profissão 

mais científica (MARCHESAN, 1998). 

Na realização da avaliação miofuncional, por meio do protocolo de 
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avaliação miofuncional orofacial, inicia-se com a inspeção visual, para avaliação 

do aspecto e condição postural de lábios, língua, mandíbula, bochechas, palato 

duro e aparência da face,  passando-se para as provas de mobilidade de lábios 

(protrusão, retração, lateroprotrusão à direita e à esquerda), língua (protrusão, 

lateralização à direita, lateralização à esquerda, elevação, abaixamento), 

mandíbula (protrusão, abaixamento, elevação, lateralização à direita e à 

esquerda), bochechas (inflar, suflar, retrair, lateralizar o ar) e funções 

estomatognáticas (respiração – por meio de observação visual; deglutição – 

ingestão de água e mastigação – alimento sólido : bolacha wafer ; e utilização 

de alimento pastoso: pudim ou mistura de espessante). 

Este protocolo abrange a avaliação Fonoaudiológica motora facial e 

oral e sua funcionalidade, bem como aspectos próprios de indivíduos com 

qualquer tipo de lesão cerebral. 

 

5.2   Protocolo de avaliação miofuncional orofacial para afásicos  

 
ENTREVISTA 

 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome______________________________________________________________________ 

Idade:_______________________________ DN: ____/____/____ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

Telefone: (     )________________________ Celular: (     )_________________________ 

Telefone para recado: (     )______________ Falar com: ___________________________ 

Nacionalidade:________________________  

Escolaridade:_________________________  

Profissão:____________________________ Data Atual: ____/____/____

 

 

Data do acometimento cerebral: ____/____/____ 

Diagnóstico médico:__________________________________________________________ 

Tipo, extensão e localização da lesão:____________________________________________ 

Encaminhado por:____________________________________________________________ 



5 Resultados 121

Entrou em coma:  (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo:____________________________________________________________ 

Realiza quais atividades diárias:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
* Com o paciente descalço e de preferência com roupas leves, o terapeuta deverá 

fazer a medição da altura e do peso do paciente, por meio de uma balança 

usualmente calibrada  

 

IMC (índice de massa corpórea):  

Peso: ______________ Altura: ________________ 

 

   
Valores de Referência 

IMC menor de 18,4 Muito magro 

IMC entre 18,5 e 24,9 Normalidade 

IMC entre 25 e 30 Sobrepeso 

IMC entre 30 e 40 Obesidade 

IMC acima de 40 Obesidade mórbida 

 
 

No caso de paciente com idade igual ou acima de 60 anos, utilizar além 

da medição do IMC, também o questionário “Mini Avaliação Nutricional® (MAN) 

Nestlé”, para identificar se há risco de desnutrição. 

 
 
 

IMC =         Peso 
 ______________   =  ______ 
 (Altura x Altura) 
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QUEIXA e história da queixa 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Melhoras espontâneas:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tratamentos realizados (Descrever especialidade médica e outras):____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Exames Realizados e resultados:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Respiração (   ) Nasal (   ) Oral 

Uso de Traqueostomia: (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo usa/usou:___________________________________________________ 

Dificuldades para respirar: (   ) Não (   ) Sim 

Descreva: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 
 
Alimentação: (   ) Sólida (   ) Pastosa (   ) Líquida 

Uso de Sonda Nasogástrica:   (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo usa/usou:____________________________________________________ 

Dificuldades para se alimentar: (   ) Não     (   ) Sim 

Descreva:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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Mudança do tempo de alimentação: (   ) Não (   ) Sim 

Engasgos: (   ) Nunca (   ) Ás vezes (    ) Sempre 

Com alimentos (   ) Sólidos (   ) Líquidos  

Tosses: (   ) Nunca (   ) Ás vezes (    ) Sempre 

  

 
 
Fala: 
 

 (   ) Normal  (   ) Alterada 

Os sons da fala são inteligíveis?  
 

(   ) Sim (   ) Não 

Transmite a informação de maneira clara? 
 

(   ) Sim (   ) Não 

Sente falta de ar durante a fala? (   ) Sim (   ) Não 
Descreva:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 
 
Saúde Geral (alterações metabólicas, hormonais, auditivas, vestibulares, físicas, pulmonares, 

entre outras...):_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Medicamentos:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Outras:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

EXAME CLÍNICO 

 

POSTURA CORPORAL  

* Avaliação sugerida por meio de imagem fotográfica (norma frontal e lateral).  

 

Com o paciente posicionado, em pé e sem apoio, observar a cabeça 

(norma frontal) em relação ao corpo e também os ombros (norma lateral). 
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Cabeça: (0) Normal 

 Direita Esquerda Frente Trás 

Inclinada (1) (1) (1) (1) 

Rodada (1) (1) (1) (1) 

 (1) Anteriorizada em relação ao tórax 

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

Ombros:  (0) Mesma altura  

 Direita Esquerda 

Elevado (1) (1) 

Rotação anterior     (1) (1) 

Rotação posterior    (1) (1) 

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

    

OBS: ______________________________________________________________ 

 

Caso haja necessidade utilizar a tomada fotográfica de costas, em pé e 

sem apoio, para observações de outras alterações posturais não descritas 

(escoliose, lordose, sifose e/ou outra). E valer-se deste espaço de observação para 

a marcação. 

 

 

ASPECTOS MORFOLÓGICOS  

* Investigação das medidas faciais com utilização de paquímetro ou régua 

milimétrica. 

 

Norma Frontal 

 

Tipo Facial: (0) Média  (1) Curta          (1) Longa 

 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
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Define-se a altura facial como a distância entre a glabela (GL – ponto 

entre as sobrancelhas) e o tecido mole do mento (ME), e a largura facial como a 

distância entre os dois pontos mais externos das proeminências malares (largura 

zigomática - LZ), a dimensão mais larga da face (VIAZIS, 1996). Observada pela 

ilustração na figura 4. 

 

 

Figura 4.  Análise do tipo facial 

 

 

Farkas (1981), estabeleceu proporções normais para a altura e largura 

(medida vertical em relação a horizontal), que são de 1,3:1  para as mulheres e 

1,35:1 para os homens. 

Se a medida horizontal for superior a proporção da estabelecida à vertical, 

o paciente será face curta e se a medida vertical for superior, face longa. Estes 

contornos faciais apresentam, em sua grande maioria, associações a má-oclusões 

ou deficiências dentárias como descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Descrição e diferenciação dos tipos faciais (FARKAS, 1981). 

 

Face Curta Face Longa 

 

Contornos faciais curtos, quadrados, são 

indicativos de má-oclusão classe II com 

mordida profunda, deficiência maxilar 

vertical e, em alguns casos, hiperplasia 

 

Faces longas, estreitas, estão 

associadas com excesso maxilar vertical 

ou protrusão mandibular com 

interferências dentárias que levam à 

GL 

ME 

LZ 
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do masseter. 

 

mordida aberta. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ENLOW, HANDS, 1998, P.168)

 

 

Havendo a mesma medida, entre a altura facial e a largura facial, esta se 

caracteriza como face média. 

    

Proporção Facial 

     

Equilíbrio entre os terços da face: (0) presente  (1) ausente 

 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
 

A face se divide verticalmente em terços, da linha do cabelo ao meio 

da testa (AFAS), do meio da testa ao subnasal (AFAM), e do subnasal ao 

tecido mole do mento (AFAI), como demonstrado na tabela 5. A proporção 

altura facial anterior média (AFAM) e a altura facial anterior inferior (AFAI) 

permite comparar as alturas dos terços médio e inferior da face. 

Os terços estão dentro de uma variação entre 55 a 65 mm, 

verticalmente (ARNETT, BERGAMN, 1993). O comprimento vertical normal do 

terço inferior da face é aproximadamente igual ao do terço médio da face na 

existência de boa estética. 

A harmonia e o equilíbrio do perfil facial estão associados a um 

comprimento semelhante desses terços, resultando em um valor de 1 ± 0,08 
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para essa proporção (LEGAN, BURSTONE, 1980; WOLFORD, HILLIARD, 

1981; ARNETT, BERGMAN, 1993). 

 

 

Tabela 5. Divisão dos terços da face e descrição da análise do equilíbrio 

entre os terços. 

 

                                 

 

Medir a distância vertical do terço 

médio (AFAM) e comparar com o 

tamanho da distância vertical do 

terço inferior (AFAI) – para analisar 

se há equilíbrio entre as medidas 

dos terços. Havendo, realizar 

marcação em presente, e se não, 

em ausente. 

 

 

Simetria Facial  Sim Não 

Distância intercantal (olho) (0) (1) 

Largura da base do nariz em relação a distância intercantal (0) (1) 

Largura da boca (comissura labial em relação a distância 

interpupilar) 
(0) (1) 

Largura entre os três terços verticais (0) (1) 

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

      

* Analisar, pela observação das hemifaces direita e esquerda, se há proporção entre 

elas. Para tanto, é traçado uma linha vertical verdadeira (glabela - ponta de nariz e 

lábios), dividindo a face em duas partes, cruzando perpendicularmente à linha da 

visão (horizontal verdadeira). Como demonstrado pela Tabela 6. 

 

 

 AFAS  
 
 
 
 
 AFAI 

AFAM
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Tabela 6. Divisão da face em linha vertical e horizontal verdadeiras para 

analisar a simetria facial. 

 

  

Linha vertical verdadeira Linhas horizontais verdadeiras 

 

O exame dos olhos inicia-se com as medidas das distâncias intercantal. O 

valor médio desta diferença é de 4 mm, sendo que, pessoas negras frequentemente 

apresentam valores maiores. Estes valores são estabelecidos por volta dos 6 a 8 

anos de idade e não mudam significantemente após esta época (EPKER, FISH, 

1986). 

Para que ocorra uma proporção ideal da vista frontal facial, a largura da 

base do nariz deve ser aproximadamente a mesma da distância intercantal, 

enquanto que a largura da boca (comissuras labiais) deve se aproximar à distância 

interpupilar.  

Na investigação da simetria dos três terços verticais, há a divisão com 

linhas traçadas, observando a largura ocular direita (linha contínua), a largura nasal 

(linha tracejada) e a largura esquerda (linha contínua). Estas medidas devem ficar 

aproximadamente iguais e devem ser mensuradas com a musculatura facial em 

repouso. 

       

OBS: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                             

Outras alterações (Olho assimétrico em altura, narinas assimétricas, filtro 

nasal desviado, orelhas de altura diferentes, entre outras) podem ser relevantes, 
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cabendo sua anotação neste espaço de observação e que não necessariamente são 

pertinentes em pacientes afásicos.  

 

Lábio 

* Observa-se o paciente em norma frontal. O aspecto do lábio deve ser investigado, 

principalmente quanto a sua capacidade para o vedamento em repouso. 

 

(0) Ocluídos sem tensão (1) Ocluídos com tensão 
- Postura 

(2) Entreabertos   

- Aspecto da mucosa: (0) Normal (1) Ferida  

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

Outros______________________________________________________________________ 

Outra informação que poderá ser investigada é o frênulo labial; além 

também, da espessura do lábio superior e inferior e a simetria entre comissuras.              

                
 
Língua 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

 

(0) Papila incisiva (1) No assoalho (1) Interdental 
- Posição Habitual:   

(1) Dorso alto (    ) Não observável 

- Simetria: (0) Sim (1) Não 

(0) Normal (1) Sulcada (1) Geográfica 
- Aspecto: 

(1) Ferida (1) Marcas dentárias 

- Frênulo:  (0) Normal (1) Anteriorizado (1) Curto 

 
Outros______________________________________________________________ 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 
 
Bochechas 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

 

Mucosa: Direita Esquerda 
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Normal (0) (0) 

Marcas dentárias (1) (1) 

Ressecada (1) (1) 

Ferida (1) (1) 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

 

Palato 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

 

 

- Duro Normal Reduzida Aumentada 

Profundidade: (0) (1) Baixo (1) Alto 

Largura: (0) (1) Estreitada (1) Larga 

- Mole    

Simetria: (0) Presente (1) Ausente  

Extensão: (0) Adequada (1) Regular (1) Curto 

- Amígdalas (0) Adequada (1) Inadequada  

 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 5) 
 
Dentes 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral.  

 

O número de dente é contado a partir da divisão dos incisivos centrais. A 

ausência de um ou mais elementos dentários deve ser escrita na imagem descritiva 

com sua respectiva legenda (Figura 5). Estes devem ser dentes de origem natural, 

se forem próteses dentárias, empregar o espaço de descrição para escrever o tipo 

utilizado, como por exemplo: removível, fixa, parcial e total, lembrando se superior 

e/ou inferior. 

 

 
- Dentadura (    ) Dedídua (    ) Permanente (    ) Mista 

Superior D_____ Superior E_____  
- Nº de dentes 

Inferior D_____ Inferior E_____  
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- Falha dentária (0) Ausente (1) Presente _________________ 

- Conservação        

dental 
(0) Boa (1) Regular (2) Ruim 

(    ) Não  (    ) Sim  
- Uso de prótese 

Descrever: ____________________________________ 

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

 

A avaliação dos aspectos morfológicos da oclusão deve-se 

obedecer à classificação de Angle (Angle,1899), mediante a inspeção visual da 

relação ântero-posterior dos segundos molares decíduos (Tabela 7 e 8). 

 

Tabela 7. Classificação da oclusão pela classificação de Angle. 

  
 

Classificação de Angle 
 

(    ) Classe I (    ) Classe II (    ) Classe III 

 
Classe I (    ) Classe II 

divisão1 
(    ) Classe II 

divisão 2 
Classe III 

 
  

Tabela 8. Classificação de Angle, por imagem facial, norma lateral. 

  
Classificação de Angle 
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Classe II Classe III 

Fonte: (http://vivotestemunho.wordpress.com/tag/cirurgia-ortognatica/)
 
* Havendo falha dentária, assinalar no desenho (Figura 5), próximo ao dente 

correspondente, a alteração encontrada: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arcada dentária superior e inferior e seus nomes dentários 

correspondentes. 

 

 

Movimentos Mandibulares 

* Realizar as medidas antropométricas com o uso do paquímetro ou régua 

milimétrica.  

 

A Distância Interincisal Máxima Ativa (DIMA) deverá ser mensurada, 

sempre, pela escolha do mesmo Incisivo Central, direito ou esquerdo.  

 

N = não possui o dente;  

T = o dente está desalinhado ou “torto”; 

// = outra alteração; 

O = dente íntegro 
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- Abertura da boca 

(DIMA) 

(0) Normal (1) Reduzida 

(� 40 mm) 

(1) Aumentada 

(� 55 mm) 

(2) Não realiza 

- Fechamento (0) Normal (1) Irregular (2) Não realiza 

- Dor ao 

movimento 
(0) Não  (1) Sim 

 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 5) 
 
 
SISTEMA SENSÓRIO MOTOR ORAL 
 
 
    Língua:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Terapeuta deverá fazer apalpação da língua, em repouso. 

 
Adequada Alterada 

  Grau Leve Grau moderado Grau grave 
Normotensa Hipotensa (1) (2) (3) 

(0) Hipertensa (1) (2) (3) 
 Tremor (1) (2) (3) 
 Fasciculações (1) (2) (3) 
    
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 9) 
 

     
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar a língua de acordo com cada exercício descrito 

abaixo, e se, o movimento apresentar alteração, descrever se houver necessidade. 

 
 Normal Aproximado Tenta Realizar Não Realiza 
4 Pontos cardeais (0) (1) (2) (3) 
Protruir  (0) (1) (2) (3) 
Retrair (0) (1) (2) (3) 
Alt. comissuras (0) (1) (2) (3) 
Estalar língua (0) (1) (2) (3) 
Vibrar  (0) (1) (2) (3) 
     
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 18) 
 
       
    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 
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A água, por ser de fácil acessibilidade, pode ser aquecida ou refrigerada e 

utilizada no teste da sensibilidade térmica proposta nesta avaliação.  

 

* Com a utilização de um frasco com água quente (aquecida) e outro com água fria 

(com gelo) fazer a verificação da sensibilidade térmica da língua. Molhar o espelho 0 

no frasco quente e encostar na região superior da língua, após, molhar no frasco frio 

e testar novamente.  

 

Para avaliar a sensação cutânea pode-se utilizar palito de dente, 

diagnosticando a identificação ou não do estímulo apresentado. Porém havendo 

necessidade de aprofundamento aconselha-se o kit de monofilamentos de Semmes-

Weinstein (de nylon) - conhecido como Estesiômetro - ao qual permite identificar 

melhora, piora ou estabilidade do quadro, alterações de sensibilidade antes da perda 

da sensibilidade protetora e indicar a melhor conduta terapêutica – objetivando o 

diagnóstico. Para cada área examinada utiliza-se a codificação por cor referida.   

 

Se esta função não for avaliada marcar no campo em branco um “X”. 

  
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) 
Tátil  (0) (1) (    ) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 3) 
 
* Em 4 compartimentos separados colocar uma porção de cada sabor. Para amargo 

utilizar pó de café, para azedo vinagre, para doce açúcar e para salgado o sal. 

Porém havendo restrição de saúde pode-se trocar por adoçante e sal? 

Se esta função não for avaliada marcar no campo em branco um “X”. 

 
 
Gustativa Identifica Não identifica Não avaliada 
Amargo (0) (1) (    ) 
Azedo  (0) (1) (    ) 
Doce (0) (1) (    ) 
Salgado (0) (1) (    ) 
     

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 4) 
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Lábios:  (    ) Adequado (    ) Alterado 

* Terapeuta deverá fazer apalpação dos lábios, em repouso. 

 

 ALTERADO 
 

ADEQUADO 
 Grau Leve Grau moderado Grau grave 

Normotônico Hipotônico (1) (2) (3) 
LS 

(0) Hipertônico (1) (2) (3) 
      

Normotônico Hipotônico (1) (2) (3) 
LI 

(0) Hipertônico (1) (2) (3) 
      
 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 
 
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar os lábios de acordo com cada exercício 

descrito abaixo. 

 
 Normal Aproximado Tenta Realizar Não Realiza 
Vibrar  (0) (1) (2) (3) 
Protruir  (0) (1) (2) (3) 
Retrair (0) (1) (2) (3) 
Alt. Bico e Sorriso (0) (1) (2) (3) 
Lateralizar á D (0) (1) (2) (3) 
Lateralizar á E (0) (1) (2) (3) 
     
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 18) 
 

    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Com a utilização de um frasco com água quente (aquecida) e outro com água fria 

(com gelo) fazer a verificação da sensibilidade térmica dos lábios. E com a utilização 

de um palito de dente fazer a verificação tátil, por suaves toques, ou utilizar o 

material do Estesiômetro. Se esta função não for avaliada marcar no campo em 

branco um “X”. 

  
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) 
Tátil  (0) (1) (    ) 

 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 3) 
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Bochechas: 
 

(    ) Adequada (    ) Alterada 

* Terapeuta deverá fazer apalpação das bochechas, em repouso. 
 

 ALTERADA 
 

ADEQUADA 
 Grau Leve Grau moderado Grau grave 

Normotônica Hipotônica (1) (2) (3) 
D 

(0) Hipertônica (1) (2) (3) 
      

Normotônica Hipotônica (1) (2) (3) 
E 

(0) Hipertônica (1) (2) (3) 
      
 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar as bochechas de acordo com cada exercício 

descrito abaixo. 

 Normal Aproximado Tenta Realizar Não Realiza 
Inflar a direita  (0) (1) (2) (3) 
Inflar a esquerda  (0) (1) (2) (3) 
Inflar alternado (0) (1) (2) (3) 
Inflar juntas (0) (1) (2) (3) 
     
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 18) 
 
    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Com a utilização de um frasco com água quente (aquecida) e outro com água fria 

(com gelo) fazer a verificação da sensibilidade térmica das bochechas. E com a 

utilização de um palito de dente fazer a verificação tátil, por suaves toques, ou 

utilizar o material do Estesiômetro. Se esta função não for avaliada marcar no campo 

em branco um “X”. 

  
  Identifica Não identifica Não avaliada 

Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) Interna 
Tátil  (0) (1) (    ) 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) Externa 
Tátil  (0) (1) (    ) 

  
 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
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    Mento:  (    ) Adequado (    ) Compensatório 

* Terapeuta deverá fazer apalpação do mento, em repouso. 

 
Adequado Compensatório 

  Grau Leve Grau moderado Grau grave 
Normotensa Hipotensa (1) (2) (3) 

(0) Hipertensa (1) (2) (3) 
    
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 9) 

 
 
    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Com a utilização de um palito de dente fazer a verificação tátil das bochechas, por 

suaves toques, ou utilizar o material do Estesiômetro. Se esta função não for 

avaliada marcar no campo em branco um “X”. 

  
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Tátil (0) (1) (    ) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
 
 

Movimentos Mandibulares:  

* Terapeuta deverá observar a abertura e o fechamento da boca. 

 

    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Pedir para o paciente abrir e fechar a boca com movimentos lentos. Analisar a 

presença de alinhamento no movimento. 

 
Movimento Simétrico Assimétrico 
Abertura (0) (1) 
Fechamento (0) (1) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 2) 
 
 
 
ASPECTOS FUNCIONAIS 

 

Respiração:  
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* Terapeuta deverá observar a cintura escapular, tronco/ costelas e abdômen, e com 

a movimentação de todas, ou parte, dessas estruturas traçar o perfil respiratório.  

 

Modo:  (0) Nasal (1) Oronasal  (2) Oral  

Tipo: (0) Médio/ Inferior  (1) Médio/ Superior   

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

Para avaliar a função respiratória, além da observação clínica 

(quanto ao modo respiratório e seu tipo), usar o espelho de Glatzel para obter 

dados que possam ser comparados durante o tratamento. O espelho detecta 

qual a linha alcançada pelo fluxo aéreo expiratório e qual sua intensidade. 

Lembrando-se que qualquer obstrução nasal uni ou bilateral será mostrada no 

espelho, havendo a necessidade do avaliado assoar o nariz para nova 

comparação. 

 

* Utilizar o espelho de Glatzel, devidamente posicionado. E realizar a marcação 

do fluxo aéreo expiratório com uma caneta para retroprojetor, o contorno da 

condensação deverá ser medido no seu eixo maior e menor, do lado esquerdo 

e direito. Desprezar a primeira expiração. 

 

Fluxo nasal: Superior a 3ª linha 3ª linha 2ª linha 1ª linha 

Antes de assoar: (0) (0) (1) (2) 

Depois de assoar:    (0) (0) (1) (2) 

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

* Solicitar ao paciente segurar um gole de água, dentro da boca, por 3 minutos. Este 

teste permite compreender se há obstrução nasal ou se a respiração oral dá-se por 

hábito instalado, ou seja, se o modo respiratório for oral e o paciente apresentar 

possibilidade de uso nasal superior a 2 minutos, possivelmente, refere-se a um 

hábito, porém, se conseguir tempo inferior a 1 minuto, existe a possibilidade deste 

possuir alguma obstrução nasal, devendo ser encaminhado ao otorrinolaringologista 

para uma nova avaliação. 
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Possibilidade  

de uso nasal:  

Superior a 2 min 

(0) 

Entre 1 e 2 min 

(1) 

Inferior a 1 min 

(2) 

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

  

 Mastigação: 

 

* Para a avaliação da mastigação, utilizam-se biscoitos tipo wafer (opcional 

também na versão diet). O biscoito deverá ser cortado em porções. Sugere-se 

uma porção de 2 cm ou ¼ do biscoito. Esta função deverá ser filmada para 

posterior análise. O avaliado deverá ser orientado a colocar o conteúdo 

ofertado pela avaliadora na boca e realizar a mastigação em suas diversas 

fases, seguida da deglutição voluntária do bolo alimentar. Depois desta 

primeira oferta, o avaliador observa a formação do bolo alimentar, se o mesmo 

é coeso, bem como o local onde o mesmo foi posicionado, se na região do 

sulco longitudinal da língua ou espalhado pelo interior da cavidade oral 

(WHITAKER, TRINDADE JR, GENARO, 2009). 

O padrão mastigatório ajuda a formação do bolo alimentar para o 

início da deglutição, portanto, deve-se pedir ao paciente que mostre o alimento 

triturado e mastigado, para o conhecimento de suas características. 

Lembrando que movimentos compensatórios e contrações atípicas resultam de 

uma função inadequada. 

Para haver maior precisão da resposta, podem-se oferecer três 

pedaços de biscoito e retirar a média dos ciclos mastigatórios por vez. 

 

Porcentagem de ciclos (FOLHA, 2010):  

 Mastigação bilateral alternada (50%/ 50% até 40%/ 60%). É a 

trituração efetivada por ambos lados durante o mesmo ciclo. 

 Mastigação unilateral alternada (50%/ 50% até 40%/ 60%). É a 

trituração efetivada por um lado de cada vez em cada apreensão 

do alimento de maneira alternada. 

 Mastigação preferencial grau 1 (61% a 77%). É a trituração 

realizada preferencialmente de um lado do que do outro de 

maneira balanceada, correspondente a grande maioria da 
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população. 

 Mastigação preferencial grau 2 (78% a 94%). É a trituração 

realizada preferencialmente mais de um lado do que do outro. 

 Mastigação crônica (95% a 100%). É a trituração realizada, em 

maioria a um lado só. 

 

Mastigação bilateral alternada    (0) 
Mastigação unilateral alternada (0) 
Mastigação preferencial grau 1          Direita (0) Esquerda (0) 
Mastigação preferencial grau 2          Direita (1) Esquerda (1) 
Mastigação unilateral crônico Direita (2) Esquerda (2) 

Padrão 
mastigatório: 

Mastigação crônica Direita (3) Esquerda (3) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 3) 
 
Selamento labial:      Sistemático (0) Assistemático (1) Ausente (2) 
Velocidade: Adequada (0) Aumentada (1) Diminuída (2) 
Formação de bolo  Ausente (0) Presente (1)  
Ruídos articulares: Ausente (0) Presente (1)  
Contrações 
musculares atípicas: 

Ausente (0) 
Descrever:

Presente (1)  
_____________________________ 

   
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 7) 
 
 
Deglutição: 

Necessita-se avaliar a mastigação e a deglutição de maneira encadeada 

e não separadamente, pois isto, em geral, leva a atipias. Se necessário, a avaliação 

dirigida deve relevar achados de interferência. 

Um adulto normal ingere por volta de 15 a 20 ml de líquido por gole. Para 

a avaliação, deve-se iniciar a porção com um volume de 3 ml caso haja queixa de 

deglutição e seguir aumentando a dose, à medida que há segurança no novo 

procedimento. Porém, se não houver queixas referentes a alimentação esta deve-se 

iniciar com volume de 10 ml.  

 

 

* Solicitar que mastigue de forma habitual, além da prova de mastigação, para 

verificar-se a deglutição. 
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Complementar 

- Utilização da oximetria de pulso: um método de medida da saturação periférica de 

Oxigênio pode ser utilizado como critério prévio e complementar de uma suposta 

suspeita na detecção da penetração laríngea e da aspiração subglótica. Possibilita 

predizer a aspiração durante os dois minutos após a ingestão de alimento. Caso o 

paciente possua queixas de engasgo e tosses associadas a alimentação, este 

instrumento auxiliará no diagnóstico. 

 
Características Sólido Pastoso Líquido 

Volume 

(0) 15 ml 
(1) 10 ml 
(2) 3 ml 
(3) Não ingere 

(0) 15 ml 
(1) 10 ml 
(2) 3 ml 
(3) Não ingere 

(0) 15 ml 
(1) 10 ml 
(2) 3 ml 
(3) Não ingere 

Selamento 
labial 

(0) Adequado 
(1) Parcial 
(2) Ausente 

(0) Adequado 
(1) Parcial 
(2) Ausente 

(0) Adequado 
(1) Parcial 
(2) Ausente 

Postura da 
língua 

(0) Atrás dos 
dentes 

(1) Contra os 
dentes 

(2) Entre os 
dentes 

(0) Atrás dos 
dentes 

(1) Contra os 
dentes 

(2) Entre os 
dentes 

(0) Atrás dos 
dentes 

(1) Contra os 
dentes 

(2) Entre os 
dentes 

Contenção do 
alimento 

(0) Adequada 
(1) Parcial 
(2) Inadequada 

(0) Adequada 
(1) Parcial 
(2) Inadequada 

(0) Adequada 
(1) Parcial 
(2) Inadequada 

Participação 
da 
musculatura 
perioral 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

Movimento de 
cabeça 

(0) Não 
(1) Pouco 
(2) Muito 

(0) Não 
(1) Pouco 
(2) Muito 

(0) Não 
(1) Pouco 
(2) Muito 

Participação 
da 
musculatura 
cervical 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

(0) Não 
(1) Pouca 
(2) Muita 

Refluxo nasal 
(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

Alteração da 
ausculta 
cervical 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

Alteração 
respiratória 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

Alteração da 
coloração 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 
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facial 
Alteração 
vocal após 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

Tosse e/ou 
pigarro 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

 
 

TOTAL [      ] TOTAL [      ] TOTAL [      ] 

   
TOTAL : Somar todas as pontuações para cada consistência (melhor resultado = 0  e pior = 20) 
 
OBS: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Apraxia verbal de fala: 

* Utilizar palavras balanceadas foneticamente para observação da fonação. 

Sugestão de palavras abaixo: 
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Fala: 

 Não Sim 
Presença de baba (0) (1) 
Excesso de salivação (0) (1) 
Articulação trancada (0) (1) 
Movimentos exagerados de mandíbula (0) (1) 
Movimentos exagerados de lábios (0) (1) 
Fala muito baixo (0) (1) 
Fala muito alto (0) (1) 
Distorção do conteúdo (0) (1) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 8) 
 
Fala espontânea: 

* Utilizar as seguintes perguntas: “Qual o seu nome?”  

 “Quantos anos têm?” 

 “Onde estuda ou trabalha?” 

 “Conte uma viagem. 

  Ausente Assistemático Sistemático Fonemas 

Omissões (0) (1) (2)  

Substituição (0) (1) (2)  

Distorção (0) (1) (2)  

   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

Fala dirigida: 

* Solicitar a contagem de números de 0 até 20; dias da semana e meses do ano. 

 

 Ausente Assistemático Sistemático Fonemas 

Omissões (0) (1) (2)  

Substituição (0) (1) (2)  

Distorção (0) (1) (2)  

   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

Coordenação Motora da Fala 

* Solicitar a emissão os sons abaixo, de maneira rápida e repetida, por 10 segundos. 
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 Ritmo Velocidade 

Sons Adequado Alterado Adequado Alterado 
Emissão /PA/ (0) (1) (0) (1) 
Emissão /TA/ (0) (1) (0) (1) 
Emissão /KA/ (0) (1) (0) (1) 
PA/ TA/ KA (0) (1) (0) (1) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 8) 
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6 DISCUSSÃO 

A construção do protocolo de avaliação segue a mesma sequência 

de outros protocolos analisados. E para a melhor compreensão da gravidade 

das alterações este se dividiu em escores.  

Os esclarecimentos das provas terapêuticas encontram-se 

anteriormente a cada proposta exibida, e após, tem-se o item “total” para a 

somatória dos achados singulares.  

O protocolo proposto, de maneira direta, está anexado ao final 

(Anexo A) para sua utilização por fonoaudiólogos em clínicas particulares e em 

serviços de saúde. 

 

 6.1. Entrevista 

O acompanhamento fonoaudiológico baseado na intervenção 

miofuncional orofacial deve se iniciar com uma entrevista específica, obtendo-

se dados pessoais, de localização do sujeito avaliado, dados médicos e de 

outras terapias conjuntas já realizadas, para tracejarmos um plano terapêutico 

para cada caso. 

Dentro da avaliação neurológica, destacam se a anamnese e o 

exame neurológico, a fim de se identificar a instalação da lesão cerebral como 

súbita (problema vascular ou circulatório) ou insidiosa/gradativa (degenerativo), 

e identificar anormalidades do sistema nervoso central (SNC), diferenciando-se 

o sistema periférico do sistema central e reconhecendo variações da 

normalidade e da evolução do acometimento. 

O conhecimento da data do acometimento cerebral, da localização 

da lesão, da abrangência do comprometimento mental, psicológico e físico, dos 

dados de identificação do diagnóstico médico e do profissional responsável 

pelo acompanhamento são de grande valia para se compreender a plasticidade 

cerebral atingida e/ou os resultados  que poderemos almejar. 

Os exames radiológicos e médicos permitem a observação da lesão 

e a explicação para os achados alterados. Com o local exato da lesão 

conhece-se as alterações esperadas, e se interfere aos achados clínicos. 

Movimentações involuntárias, tais como: tremor, coreia (movimentos 

desordenados), balismo (caracterizado por movimentos de grande amplitude, 
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abruptos, contínuos e ritmados, estereotipados e violentos), atetose 

(descrevem-se como lentos, oscilantes, irregulares, arrítmicos e se sucedem 

quase continuamente), mioclonias (são designados como qualquer série 

rítmica ou arrítmica de contrações musculares leves) e fasciculações (são 

contrações involuntárias de grupos de fibras musculares, visíveis durante o 

repouso), devem ser investigadas juntamente com sinais reflexos e de 

sensibilidade como dor, vibração e temperatura (ADAMS & VICTOR, 1993; 

CHAMLIAN, 1999). 

Os fonoaudiólogos são os profissionais capacitados para avaliar, 

orientar, habilitar e reabilitar muitas patologias neurológicas, incluindo 

alterações no campo da linguagem, cognição e deglutição (SENNYEY, 

MAZZOCHI, 2003). E já que o entendimento do sistema nervoso requer 

múltiplas abordagens, deve-se associar a investigação à neurologia. 

Pela entrevista e exame fonoaudiológico é possível a detecção do 

nível de consciência e linguagem do paciente, utilizando-se testes específicos. 

Porém, esta abordagem pertence à área da linguagem, não havendo 

necessidade de exploração/exposição neste protocolo de avaliação. 

Excepcionalmente, o coma, por poder trazer consequências à funcionalidade 

oro-miofuncional, deverá ser investigado. 

O coma é um fenômeno complexo. Ele é caracterizado como um 

estado de inconsciência similar ao sono profundo, do qual se distingue pela 

ausência de respostas conscientes aos estímulos externos (verbais e não 

verbais), e durante o qual se perdem as atividades cerebrais superiores, 

conservando-se a respiração e a circulação (PLUM, POSNER, 1997; 

FERREIRA, 2000).  

Conforme Becerra (1987), durante o coma, o/a doente apresenta 

deterioração fisiopatológica do sistema ativador reticular e dos hemisférios 

cerebrais e, consequentemente, dos mecanismos de retrocomunicação entre o 

sistema ativador reticular e o córtex cerebral. O coma resulta, geralmente, de 

lesões estruturais dos hemisférios cerebrais e do tronco cerebral. A sua 

profundidade pode ser variável, desde o coma ligeiro ou leve, em que há 

resposta a estímulos dolorosos, conservando-se os reflexos e os sinais vitais, 

até o coma profundo, com total ausência de resposta a estímulos, abolição dos 

reflexos, e grave alteração dos sinais vitais (BECERRA, 1987). 
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A lesão cerebral, antes de intervenção e reabilitação, ou até a 

instalação de uma incapacidade, é um agente agravante da realização normal 

de atividades diárias. Desta forma, vir a conhecer quais atividades o doente 

consegue realizar, por si, revela a capacidade de interação do paciente com o 

meio que o cerca, e as decorrentes necessidades especiais do paciente,  e sua 

relação com os cuidadores. 

Algumas informações adicionais, como o índice de massa corporal 

(IMC), poderão ser exploradas. O IMC é um valor que se pode adotar como 

referência para garantirmos que o paciente não esteja sofrendo aspiração 

alimentar, pois é um dos indicadores antropométricos mais utilizados na 

identificação de indivíduos em risco nutricional. 

O teste IMC é resultante da razão do peso atual (kg) e o quadrado 

da estatura (m²). Os valores de referência da tabela pela Organização Mundial 

da Saúde (WHO, 1997), foram utilizados como critério de diagnóstico do 

estado nutricional. 

Partindo-se do princípio que uma parcela relevante da população 

idosa brasileira experiencia a reabilitação oral com próteses dentárias 

(COLUSSI, FREITAS, 2002; MESAS, ANDRADE, CABRERA, 2006; HUGO et 

al., 2007); pode-se compreender que um impacto da perda dos dentes e a 

utilização dos diferentes tipos de próteses removíveis ou fixas (parciais ou 

totais) sobre a população senil, certamente, contribui nos achados aos 

aspectos mastigatórios e de deglutição implicando no tipo de consistência e 

escolha alimentar. Por este motivo, a preferência da Mini Avaliação 

Nutricional® (MAN) foi acrescentada a este protocolo de avaliação para 

indivíduos idosos (n>60), sendo um instrumento de intervenção precoce ao 

risco individual de desnutrição. 

A alimentação é fundamental para a nutrição e vitalidade corporal. 

Muitos dos pacientes passam por modificações neuronais suficientes à 

interferência alimentar. Se o paciente ingerir apenas alimentos sólidos ou 

líquidos e/ou pastosos há de se investigar a principal causa desta alteração. 

Pode-se correlacionar a deglutição adaptada com a dentição e o sistema 

articular temporomandibular e a deglutição atípica, com engasgos de algum 

tipo específico de alimento, proporcionando a preferência pelo mesmo. Além 

disso, a gravidade da alteração funcional poderá acarretar no uso de sondas 
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nasogástrica modificando a abordagem terapêutica conseguinte.  

A conduta terapêutica fonoaudiológica necessita basear-se, além 

dos achados clínicos, também na queixa do paciente. Conhecendo-se as 

dificuldades cotidianas do afásico e as expectativas de melhora do quadro 

clínico. 

Em alguns pacientes a melhora do quadro disfuncional pode 

acontecer de maneira espontânea, ou seja, sem intercorrências por treinos 

musculares ou funcionais. Esta informação é importante para se compreender 

a rapidez do desenvolvimento e até mesmo salientar a alteração cerebral 

ocorrida, caracterizando um real diagnóstico com todas as suas implicações 

primárias. 

O tópico “saúde geral”, descrito na fase de entrevista, é uma 

ferramenta necessária no entendimento dos achados fonoaudiológicos e suas 

conexões clínicas. Podendo ser descritas alterações de caráter metabólico, 

hormonal, vestibulares, físicos e pulmonares, além de outras, se forem, 

necessárias. 

Estudos mostraram que alterações auditivas e vestibulares podem 

ser secundárias à hipertensão arterial sistêmica (KONRAD, GIRARDI, 

HELFERT, 1999; MOR, FRAGOSO, TAGUCHI, 2001). Deficiência no aparelho 

circulatório pode vir a prejudicar o ouvido interno, pela viscosidade sanguínea, 

ocasionado a diminuição do fluxo sanguíneo capilar que acaba por diminuir o 

transporte de oxigênio, levando á hipóxia tecidual, ou seja, o impedimento da 

célula de usar seu principal meio de obtenção de energia. (BACHOR et al., 

2001). 

A elevada incidência de queixas auditivas, como a labirintite, se 

associa em grande parte à hipersensibilidade do labirinto a problemas em 

outros órgãos ou sistemas, como: hormonal, metabólico, cervical, circulatório, 

psicológico (MOR, FRAGOSO, TAGUCHI, 2001). 

Algumas doenças necessitam de medicação para se estabilizarem, 

e alguns destes remédios podem causar efeitos colaterais indesejados. A 

sonolência e a xerostomia (diminuição da salivação) são observadas quando 

do uso duradouro de medicamentos anti-inflamatórios, diuréticos, antibióticos e 

psicotrópicos. Recebendo importância na investigação. 

Alterações da salivação, tais como sua redução faz com que o 
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esforço muscular da língua aumente e assim prolongue o tempo da deglutição, 

ou também pode-se observar a sialorréia (salivação excessiva extra-oral) que 

pode ser resultante de alterações de sensibilidade oral (GINOCCHIO, 

BORGHI, SCHINDELER, 2009). 

Após a coleta de todos os dados atinente ao caso, segue-se para a 

etapa de avaliação e correlação com os achados clínicos, traçando, assim, um 

planejamento terapêutico dentro das possibilidades individuais almejadas, 

permitindo a conquista da reabilitação. 

 

 6.2.  Exame Clínico 

Criar protocolos na área da Motricidade Orofacial tornou-se bastante 

complicado, uma vez que esta área do conhecimento se desmembrou em 

diversas especialidades. Isto significa que um protocolo apenas não foi 

suficiente para dar conta de tudo o que existe na área de MO. Contudo, apesar 

de diversos, os protocolos de exames clínicos existentes não abordam em 

profundidade alterações de caráter neurológico. Desse modo, a elaboração do 

exame clínico deste protocolo proposto equivale à abrangência da avaliação 

dos casos afásicos. 

 

6.2.1. Postura corporal 

O modo postural é um hábito constante de colocar o próprio corpo 

no espaço. É uma característica individual de imagem corporal, que pode 

representar, inclusive, características da personalidade. Uma postura correta 

demonstra, quase sempre, um equilíbrio emocional sadio. 

Ter uma postura correta é aplicar o mínimo de estresse em cada 

articulação em uma posição (MAGEE, 2002). Consiste no alinhamento do 

corpo, com ações fisiológicas e biomecânicas, minimizando sobrecargas no 

sistema de apoio pelos efeitos da gravidade (PALMER, EPLER, 2000). 

A análise morfológica corporal e facial deve ser realizada nos planos 

frontal e lateral. A posição da cabeça e do pescoço, em relação ao tronco, tem 

implicação sobre toda a estrutura corporal.  

Quando a cabeça está anteriorizada, traz consigo a musculatura do 

pescoço e da escápula, provocando postura anormal, Podendo-se observar em 

conjunto ombros encurvados e o peito afundado.  A postura alterada dos 
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ombros interferirá no desajuste das escápulas, que terão a posição de “asas 

abertas”. Sendo a localização das escapulas determinada pelas clavículas, um 

desequilíbrio afetaria também os músculos ligados a elas (MONEGO, 1999). O 

corpo, por ser constituído por um sistema muscular e ósseo integral, sofrerá 

alterações morfológicas, sendo a cifose, a escoliose e a lordose as mais 

frequentes. 

 “Os indivíduos com hipo ou hiperdesenvolvimento mandibular 

assumem uma posição de cabeça extendida ou fletida, 

respectivamente, na tentativa de mascarar a deformidade 

dentofacial, enquanto respiradores orais mantêm a cabeça 

anteriorizada, com o propósito de aumentar o espaço 

orofaríngeo, diminuindo, assim, a resistência à entrada de ar. 

Por outro lado, alterações na curvatura da coluna vertebral, tais 

como hipercifose, hiperlordose e escoliose, acarretam 

mudanças na postura corporal, incluindo a posição da cabeça, 

mandíbula, língua e palato mole, com consequente influência 

sobre o sistema estomatognático” (BERRETIN-FÉLIX, 

TRINDADE JR, 2011). 

 
Um desvio de cabeça, às vezes, é suficiente para que a língua 

necessite se ajustar, desenvolvendo mais ocupação de um lado da cavidade 

oral do que de outro.  

Desviar o pescoço para um lado poderá causar uma musculatura 

contralateral com encurtamento, enquanto a musculatura ipsilateral terá um 

estiramento. Um pescoço tenso prejudica a movimentação da cabeça e a 

visão. 

Distúrbios fonoarticulatórios estão intrinsicamente ligados aos 

problemas de postura. Portanto, melhorar a estrutura postural, beneficiando o 

aprimoramento muscular, atinge positivamente a postura orofacial. 

 

6.2.2. Aspectos morfológicos 

As proporções orofaciais identificam o tipo facial do sujeito avaliado. 

O conhecimento das medidas antropométricas contribui para um exame 

objetivo fornecendo dados de referências para o diagnóstico na clínica 

fonoaudiológica. Sendo assim justificada a sua utilização neste protocolo. 
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As medidas antropométricas, realizadas com o uso do paquímetro 

ou régua milimétrica, constroem a objetividade adjacente ao olhar clínico 

(DWORKIN, LERESCHE, 1992). Um protocolo que mensure as estruturas tem 

por propósito intervir nas funções relacionadas a este sistema (BERRETIN-

FÉLIX, TRINDADE JR, 2011). 

As estruturas constituintes do Sistema Sensório Motor Oral (lábios, 

língua, palato duro e mole, e elementos dentários) devem ser analisadas. 

Como exemplo, a necessidade que a boca se feche por intermédio dos lábios, 

ajustando o contato necessário à manifestação da respiração nasal. Se estes 

permanecerem abertos encontraremos o aspecto da mucosa labial por vezes 

ressecada ou até mesmo machucada. 

A língua realiza muitos movimentos durante a mastigação, fala e 

deglutição, que são resultantes da ação combinada de seus músculos 

(genioglosso, palatoglosso, estiloglosso e hioglosso). Sua posição habitual, 

aspecto e simetria, além da anatomia de frênulo lingual, referem condições a 

funcionalidade. 

A integridade do palato duro (porção óssea do palato), suas largura 

e forma, devem ser avaliadas, pois o estreitamento e/ou a altura elevados 

podem causar a adaptação postural da língua e, consequente alteração do 

ponto articulatório, com a distorção de fonemas (GENARO, YAMASHITA, 

TRINDADE, 2004). 

O palato mole é avaliado quanto a sua morfologia e funcionalidade, 

uma vez que refere relação com a adequada função velofaríngea 

(PETERSON-FALZONE, HARDIN-JONES, KARNELL, 2001), responsável pela 

correta passagem de ar pela rinofaringe, discriminando sons nasais dos orais.  

A localização e o tamanho da amígdala (tonsila palatina) são 

essenciais na contribuição da respiração e fala. Quando aumentadas, podem 

acarretar hiponasalidade e anteriorização de língua e, se estiverem quase se 

unindo, poderão provocar sérias dificuldades respiratórias. 

A saúde bucal é parte integrante e indissociável da saúde geral 

(PINTO, 2000) por ser fator impactante para uma boa nutrição, por meio de 

adequada trituração dos alimentos. Desta forma, a saúde bucal adequada é 

sinônimo de melhor mastigação, digestão, convívio social e comunicabilidade 

(WATT, 2005).  
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A habilidade de fragmentar o alimento é influenciada pela condição 

dos dentes, sendo a má-oclusão um fator de rebaixamento na eficiência 

mastigatória. 

Portanto, a presença, o número, a qualidade, a distribuição dos 

dentes naturais, bem como certos distúrbios específicos das condições orais, 

podem interferir diretamente na capacidade dos indivíduos de mastigar 

determinados alimentos, afetando, consequentemente, a ingestão de muitos 

nutrientes, e repercutindo no seu estado nutricional (MOJON, BUDTZ-

JORGENSEN, RAPIN, 1999; SHEIHAM, STEELE, 2001; ALLEN, MCMILLAN, 

2002; HUTTON, FEINE, MORAIS, 2002). 

Além de influenciar a habilidade de ingestão de vários tipos de 

alimentos, a perda dos dentes também pode apresentar importantes efeitos 

sobre as diversas formas de qualidade de vida (SHEIHAM, STEELE, 2001). 

Nesse sentido, Wolf (1998) estudou o significado da perda dos dentes em 18 

indivíduos adultos por meio da aplicação de questionário ou entrevista, bem 

como ouvindo o relato de dentistas. Concluiu, que quando o indivíduo procura 

o tratamento de reabilitação oral, busca também a reconstrução de sua 

integridade física perdida, aprimoramento estético. 

Allen e McMillan (2002) investigaram se o nível de satisfação 

relacionado a diferentes tipos de tratamento de reabilitação oral poderia 

resultar em modificações favoráveis na seleção de alimentos por indivíduos 

desdentados. Embora o uso da prótese mandibular implanto-suportada possa 

melhorar diversos aspectos relacionados à eficiência mastigatória 

(LUNDQUIST, HARALDSON, 1990; ATT E STAPPERT, 2003) e considerando-

se, que idosos usuários de prótese total removível possam apresentar menor 

tendência a resíduos faríngeos na deglutição de pão quando comparados a 

idosos usuários de próteses parciais (ONO et al., 2007). Totta (2008) conclui 

que não foram encontradas diferenças relevantes entre o desempenho da 

deglutição entre os grupos de reabilitação oral em seu estudo.  

Além das condições de saúde oral de indivíduos estarem 

significantemente relacionadas à qualidade de vida (TSAKOS et al., 2004), a 

perda dos dentes e o processo de reabilitação oral podem também estar 

associados a déficits de atividade da musculatura envolvida nas funções de 

mastigação. 
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Nos indivíduos desdentados reabilitados com próteses dentárias 

orais removíveis, há a eliminação de proprioceptores orais e o possível 

bloqueio da ação dos mecanorreceptores palatais, gerado pela utilização das 

próteses. Essa diminuição sensitiva prejudica o controle e o trânsito oral do 

bolo alimentar (SCHINDLER, 2002) e no prolongamento do início da 

deglutição, visto que o disparo da mesma necessita do contato do bolo com os 

receptores sensoriais do palato mole, da base da língua e da faringe 

(JARADEH, 1994). 

      

6.2.3. Sistema sensório motor oral 

Para as funções estomatognáticas acontecerem de maneira 

apropriada, o indivíduo deve possuir boa tonicidade e adequada mobilidade da 

musculatura orofacial, pois as funções exigem controle, modulação, articulação 

e equilíbrio entre a musculatura da hemiface esquerda com a direita, além de 

sofrerem interferência da laringe, faringe, cavidade oral e nasal. 

O tono muscular deve ser considerado normal, denominado 

normotonia, quando apresenta uma ligeira tensão permanente em seu estado 

de repouso. É pela normotonia que a musculatura executa atividades múltiplas 

e variadas, de maneira adequada. 

Na normotonia, é encontrada certa resistência no músculo, não 

havendo esforço consciente. Todavia, se houver um decréscimo desta 

resistência, ele é caracterizado como hipotonia. Ao contrário, a hipertonia, o 

aumento desta resistência. 

Pela regulação do tônus muscular, forma-se suporte para a 

realização de atividades posturais e motoras, mantendo e sustentando a 

concretização de um movimento. 

Sabe-se que o tônus muscular sofre influência devido ao 

envelhecimento normal, podendo tornar-se menos resistente pela falta de 

movimentação adequada, pelos estados de descontrole psicoemocionais e 

quando a forma, função e/ou postura estão alteradas (TASCA, 2002). 

O prejuízo, verificado no desempenho da deglutição, advindos do 

envelhecimento destacam-se pela diminuição da força mastigatória, pelo 

aumento da quantidade de tecido conjuntivo na língua (JARADEH, 1994), 

assim como a fraqueza da musculatura da língua, que podem causar atraso na 
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fase oral preparatória e escape oral anterior, escape oral posterior e aumento 

de resíduo na cavidade oral (SCHINDLER, 2002), prolongando a fase 

orofaríngea (JARADEH, 1994), e possibilitando a ocorrência de penetração 

laríngea (OTT, PIKNA, 1993).  

Para a língua, é necessário dar atenção à posição habitual desse 

órgão durante o repouso, o que é de fundamental importância para todo 

equilíbrio do Sistema Sensório Motor Oral (GENARO, YAMASHITA, 

TRINDADE, 2004). Lembrando-se de verificar o frênulo lingual em sua inserção 

e extensão, pois é ele que ajudará a realização de movimentos isolados ou 

sequenciais. Este protocolo preocupa-se em avaliar a mobilidade selecionando 

alguns movimentos principais tais como, pontos cardeais, protruir, retrair, 

alterar movimento entre as comissuras, estalar e vibrar. Havendo espaço para 

caracterizar o movimento quanto seu grau de classificação de normal a 

alterado, dado a gravidade pelo crescimento numérico do escore. 

A sensibilidade normal depende da integridade dos nervos e das 

finas terminações nervosas que se encontram sob a pele. Uma das causas da 

perda da sensibilidade é dada por lesões dos nervos, de tal modo que poderá 

acarretar em uso de força muscular excessiva (em atividades de preensão/ 

mastigação) e/ou em áreas mais vulneráveis a ferimentos do que aquelas com 

normalidade. Em casos avançados, a área poderá se tornar insensível e 

inflexível. 

As alterações, nos ramos terminais da pele e nos troncos dos nervos 

periféricos, podem levar a distúrbios de sensibilidade, onde inicialmente 

observa-se hiperestesia, e posteriormente, hipoestesia e anestesia local 

(BRAGUINI, PAULA, 2004). Comprometendo a atividade muscular facial 

acarretando déficits em sua funcionalidade. 

O paladar tem um papel importante para a qualidade de vida, suas 

alterações podem trazer grandes transtornos no controle de dietas e 

consequentemente na nutrição do paciente. Reconhecem-se quatro paladares 

básicos da gustação: salgado, ácido ou azedo, doce e amargo, descritos por 

Fick em 1864. Associado à sensação gustativa propriamente dita, deve-se 

considerar ainda a experiência humana (sua cultura), que contribui 

sobremaneira para a aceitação, a preferência ou a rejeição do gosto dos 

alimentos. Tendo clara a opção alimentar, a investigação dos sabores é a 
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maneira a qual se pode conhecer a sensibilidade gustativa do avaliado. 

 
6.2.4. Aspectos funcionais 
 

Após o paciente ter sido avaliado anatomicamente e funcionalmente 

deve-se procurar relacionar as partes duras com as moles, já prevendo como 

as funções irão ocorrer.  

Os pares cranianos são os responsáveis pela capacidade humana 

de recolher as informações do ambiente, tais como, o sistema olfatório com o 

1º par craniano, o sistema auditivo e vestibular com o 8º par, e finalmente o 

"sistema sensorial" do ambiente interno, com seus sinalizadores especiais, 

receptores característicos e mensageiros intracelulares peculiares (COSTA, 

2004). 

Toda a musculatura corporal e facial é controlada basicamente pelo 

cérebro.  Assim, uma lesão no sistema nervoso central (SNC), que afeta as 

regiões que comandam o Sistema Sensório Motor Oral pode trazer diversos 

danos ao indivíduo, gerando uma vida limitada e dependente de cuidadores. 

É através da integridade e bom desempenho da comunicação 

interna que podemos compor respostas adequadas aos estímulos e situações 

externas que garantam a sobrevivência (COSTA, 2004). 

 

 
6.2.4.1. Respiração 
 

Sabe-se pela literatura que o padrão respiratório de idosos sofre 

progressiva diminuição de seu desempenho, pelas modificações inerentes ao 

próprio processo de envelhecimento. Porém, existem restritos trabalhos desta 

avaliação funcional. Não havendo bases científicas para definir o padrão respiratório 

de pacientes afásicos e com agravos cerebrais. 

Mesmo indivíduos idosos saudáveis ou com obesidade, ou adultos acima 

do peso podem apresentar variações respiratórias. Novos estudos devem ser 

iniciados, motivo de lesões cerebrais acometerem o bom funcionamento do tórax, 

rosto e pescoço. 
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O AVC é conhecido por suceder hábitos de vida maléficos a saúde, fator 

desencadeante da hipertensão, por exemplo, por uma alimentação muito gordurosa. 

Assim como fatores cronológicos e de estilo de vida.  

Avaliando a respiração pode-se traçar um plano terapêutico para alívio de 

sintomas de estresse e de diminuição de frequência dos batimentos cardíacos. Pois, 

a oxigenação é fator colaborador na queda da pressão arterial, como comprovado 

em diversos artigos da literatura, relativos à eficácia do tratamento pela atividade 

física em pacientes hipertensos.  

O responsável por essa melhora é o treinamento físico de baixa 

intensidade (aproximadamente 50% a 55% do consumo de oxigênio de pico) que 

assegura a atenuação da hipertensão arterial, tanto em ratos espontaneamente 

hipertensos, como em pacientes hipertensos (KRIEGER, BRUM E NEGRÃO, 1999; 

NEGRÃO, RONDON, 2001). Ao revés, os exercícios de alta intensidade não 

modificam a hipertensão arterial (VÉRAS-SILVA et. al., 1997), e, por esta visão 

pode-se utilizar o treino da respiração – adequação e controle respiratório, bem 

como utilização do treino diafragmático e aumento do fluxo aéreo expiratório - para 

intervir no tratamento do controle arterial. 

 
 
6.2.4.2. Mastigação 
 

O padrão mastigatório básico é produzido por impulsos elétricos 

nervosos originados de centros altos ou periféricos, determinando a qualidade 

da função (BERRETIN-FÉLIX, TRINDADE JR, 2011). 

Alterações de acometimento cerebral, bem como as vias aferente 

sensitiva e/ou eferente motora, acarretarão implicações importantes na 

performance mastigatória dos indivíduos. Assim, torna-se importante a 

investigação de tais aspectos no processo rotineiro de avaliação clínica 

(BERRETIN-FÉLIX, TRINDADE JR, 2011). 

Na prática clínica, o uso de diferentes tipos de consistências de 

alimentos apresenta-se como essencial para um bom trabalho de 

conscientização e adequação da função mastigatória. Portanto, deve-se utilizar 

o mesmo padrão de alimento oferecido. 

A característica física do alimento e sua propriedade de deformação 

durante a trituração são considerados fatores diferenciais entre os alimentos, 
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uma vez que o processo mastigatório ajusta-se e se acomoda à sua textura, o 

que é chamado de processo de controle ou modulação da mastigação 

(Douglas, 1994). Por este motivo, as avaliações poderão ser analisadas pela 

escolha de bolacha Wafer, por ser de fácil estocagem, acesso e estipulação de 

quantidade, resultando na padronização do olhar clínico sobre a formação do 

bolo alimentar. Este biscoito também é encontrado em opção diet, caso o 

avaliado possua alguma restrição alimentar ao açúcar.  

Em algumas lesões cerebrais, com necessidade de intervenção 

alimentar por consistências ou até mesmo por sonda naso-enteral ou a 

gastrostomia, deve-se encaminhar o paciente a um hospital para avaliação 

fonoaudiológia com assistência médica. Todavia, sempre que possível a 

utilização da via oral deve ser priorizada, devido ao importante aspecto de 

socialização e prazer pessoal por ela oferecida. 

 
6.2.4.3. Deglutição 
 

Para a avaliação da deglutição, deve-se ter conhecimento prévio do 

nível de comprometimento do paciente lesionado cerebral. Pela exigência da 

coordenação da faringe e laringe, dentro deste processo funcional e da 

movimentação oral, pode-se encontrar alterações disfágicas de níveis 

diferentes e para alimentos diferentes. Um paciente de risco de aspiração 

necessita de uma equipe médica para ser atendido e um local apropriado para 

a realização do exame e neste caso, não se deve utilizar apenas este protocolo 

de avaliação. 

Devido as múltiplas alterações encontradas em acometimentos 

cerebrais, um protocolo de avaliação de deglutição que vise o menor risco é 

mais indicado ao profissional sem experiência nessa área de atuação. 

Mudanças na cavidade oral, associadas ao envelhecimento, podem 

ser observadas, como a redução da mobilidade da língua e de sua força de 

movimentação. A perda de importantes papilas gustativas combinada com a 

perda de olfato, compromete informações sensoriais cruciais. A perda da 

dentição natural somada a perda da força mastigatória da mordida, afeta a 

preparação do bolo alimentar (GROHER, 1992). E se com o processo normal 

de envelhecimento já ocorrem estas alterações, o portador da lesão cerebral 

deverá receber maior atenção. 
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O comprometimento da deglutição, segundo Santoro e col. (2003), 

está relacionado ao tamanho e ao local da lesão, sendo de maior impacto 

quando localizado em território orofaríngeo, especialmente em casos 

envolvendo áreas com funções motoras e sensoriais críticas para a deglutição.  

A deglutição é de grande importância dentre as funções orofaciais 

estudadas na população idosa, visto que essa população tem alto risco para o 

desenvolvimento de disfagia, decorrente do próprio processo de 

envelhecimento dos mecanismos da deglutição (GROHER, 2004). 

Consequentemente, a investigação das alterações fisiológicas da deglutição 

geradas pelo envelhecimento, alvitraria a elucidação do que seria a 

normalidade da deglutição nessa fase da vida. No entanto, há ainda a 

escassez de estudos que avaliam populações idosas consideradas saudáveis. 

Durante o processo de envelhecimento sucedem mudanças 

fisiológicas, originadas de causas primárias decorrentes deste processo, que 

carreiam dificuldades na deglutição, entretanto, os efeitos da velhice na 

citoarquitetura e na fisiologia dos centros da deglutição ainda não são 

precisamente compreendidos (TOTTA, 2008). As alterações da deglutição 

secundárias seriam derivadas de agentes farmacológicos, condições de saúde 

e condições neurológicas que afetam essa população (JARADEH, 1994).  

Especificamente na fase ora, nas modificações relacionadas ao 

envelhecimento, são encontradas dificuldades de controle e ingestão do bolo e 

incoordenação oral sensoriomotora, prejudicando a propulsão do bolo 

alimentar (FEINBERG, EKBERG, 1991). Além da possível perda de olfato e da 

redução das papilas linguais também comprometerem informações sensoriais 

importantes para o processo de deglutição (FEIJÓ, RIEDER, 2003). 

Pelo motivo de pacientes afásicos serem em sua maioria, adultos e 

idosos há preocupação dos achados se misturarem aos encontrados pela ação 

fisiológica do processo de envelhecimento. Fato concomitante também à 

presença de lesão cerebral e à não integridade do sistema cognitivo, 

dificultando ainda mais a correta investigação clínica. 

No estudo de Lima et al. (2004) observou-se em relação à 

mastigação de idosos, que a maioria dos avaliados apresentou mastigação 

adaptada com participação exagerada da musculatura perioral, movimentos 

mandibulares verticais e padrão mastigatório predominante bilateral 
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simultâneo. Em relação a deglutição observou-se que, assim como a 

mastigação, esta função se apresentou adaptada na maioria dos voluntários, 

com a participação exagerada da musculatura perioral e ruído durante a 

deglutição. Na avaliação da fonação foi visto que mais de 50% dos idosos 

apresentou escape de ar durante a fala, assim como uma elevação de laringe 

reduzida e presença de substituição, omissão, distorção e imprecisão. 

Portanto, os autores do trabalho concluíram que os idosos se adaptam durante 

o processo de mastigação, para manter sua dieta o mais próximo possível da 

realizada quando jovem, e ajudar a deglutição realizando compensações com 

movimentações atípicas.  

Considerando os achados da literatura, os idosos nem sempre 

apresentam queixa quanto a mastigação e deglutição e isto foi observado pelos 

achados das avaliações clínicas fonoaudiológicas (CALDANA, 2010). 

A oximetria de pulso pode ser utilizada como um elemento adjunto 

da discriminação da presença de disfagia e da deglutição normal. SMITH et al. 

(2000), salientam que a oximetria de pulso e a avaliação fonoaudiológica, 

quando combinadas,  na avaliação da deglutição, revelam um baixo índice 

falso-positivo na dessaturação de oxigênio na deglutição. Ao expor os 

indivíduos à combinação das avaliações obteve-se um valor entre 86% e 95% 

de dados positivos à presença de aspiração (COLODNY, 2000). 

A detecção da presença de aspiração é somente um dos aspectos 

de um exame não-instrumental da função de deglutição (McCULLOUNGH, 

WERTZ, 2001). Talvez, a consequência clínica mais significativa da disfagia 

seja a perda acidental de alimento ou líquido pelas vias aéreas, durante o 

processo de alimentação. A penetração ocorre quando existe a invasão do 

alimento pelas vias aéreas porém, sem ultrapassar as pregas vocais. 

Entretanto, a aspiração ocorre se o alimento adentrar a traquéia (KIRBY, 

TAYLOR, CIVETTA, 2000). 

Os quadros de disfagias são comuns nas doenças cérebro 

vasculares e os indivíduos que aspiram tem uma possibilidade 20 vezes maior 

para o desenvolvimento de pneumonias, quando comparados aos que não 

aspiram (SMITH et al., 2000, CHONG et al., 2003). Por este motivo, um 

trabalho interdisciplinar formado por uma equipe médica colabora com a 

avaliação mais precisa da disfagia.  
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Este protocolo de avaliação preocupa-se com a descrição do 

processo de deglutição e suas alterações associadas, mas não prioriza a 

investigação da disfagia. Aqui delineia-se o  trabalho clínico de uma avaliação 

para alimentos sólidos e pastosos, bem como a investigação da deglutição de 

líquidos em volumes considerados satisfatórios para indivíduos adultos.  

Se o avaliador também utilizar a oximetria de pulso, esta avaliação 

se tornará mais precisa caso haja dúvida do avaliador ou queixa do paciente a 

esta função. 

Abrangendo o período de 1980 a 2007, 133 resumos se mostram 

pertinentes ao tema de disfagia em AVE (MARQUES, ANDRÉ, ROSSO, 2008). 

Com o total de 82 artigos sobre avaliação clínico-funcional da deglutição; 19 de 

avaliação com métodos instrumentais; e 32 sobre ambos os métodos. Entre os 

protocolos e estudos analisados na revisão, que abordam a avaliação clínico-

funcional no AVE, 66,2% tratam de testes com água e 33,8% de testes 

conjugados. 

Alguns protocolos internacionais validados para avaliação de 

pacientes com AVE agudo, que utilizam água, e merecem destaque estão na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9. Protocolos validados, para avaliação da deglutição de 

pacientes com AVE, e suas características. 

 

Autor/Ano Protocolo Ingestão  

ELLUL, 

BARER, 

FALL, 1997 

SSA  -

Standardised 

Bedside 

Swallowing 

Assessment 

Oferta de três 

colheres de 

chá de água 

até a 

evolução de 

60 ml. 

SMITHARD 

et al., 1998 

BSA - 

Bedside 

Swallowing 

Assessment 

Oferta de três 

colheres de 

chá de água 

até a 
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evolução para 

um copo. 

DEPIPPO, 

HOLAS, 

REDING, 

1994 

BDST – The 

Burke 

Dysphagia 

Screening 

Test 

Oferta de 90 

ml de água. 

Alerta para 

sinais e 

sintomas de 

disfagia. 

HINDS, WILES , 
1998 
 
 

TTS - Timed 

Test of 

Swallowing 

Oferta de 150 

ml de água. 

Apresenta 

sensibilidade 

de 97% e 

especificidade 

de 69%. 

WU, CHANG, 
WANG, LIN, 
2004 

WST - Water 

Swallowing 

Test 

Oferta de 100 

ml de água 

 

Mann et al. (1999), em estudo com 128 pacientes idosos pós-AVE 

(média de 71 anos), avaliaram clinicamente a deglutição de saliva bem como 

de 5 ml e 20 ml de água e, em alguns casos apropriados de líquido 

engrossado, comparando-se os achados clínicos com a avaliação 

videofluoroscópica. Já Sitoh et al. (2000), classificaram os graus de 

dificuldades para a deglutição em categorias por  30 ml de água, em 65 idosos 

hospitalizados (64-96 anos). E Fioravanti (2007) avaliou a deglutição e o 

estado nutricional de 47 idosos (61-96 anos) institucionalizados, sendo uma 

população heterogênea incluindo sujeitos saudáveis e indivíduos apresentando 

doenças sistêmicas, neurológicas e usuários de medicamentos com ação no 

sistema nervoso central. A avaliação clínica proposta foi realizada mediante 

oferta de quatro consistências de alimentos (sólido, pastoso grosso, pastoso 

fino e líquido), sendo a consistência sólida uma bolacha de água e sal (5 g) e 

as demais consistências ofertadas no volume de 5 ml cada. E no protocolo 

PARD, Padovani et al. (2007) realizou teste de deglutição de água com 1 a 5 
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ml e de  pastoso com 3, 5, e 10 ml. 

Conforme demonstra a literatura acima, a avaliação clínica da 

deglutição ainda é muito discutida no meio científico, tendo em vista a grande 

divergência de volumes do alimento ofertado. Seguindo esta proposta, optou-

se por iniciar a avaliação com o volume de 3 ml  e aumentando a dose em 

decorrência da aceitação sem prejuízos na deglutição de até 15 ml, dado como 

adequado.  

 

6.2.4.4. Apraxia de fala 

A fala deverá ser avaliada durante toda a anamnese e no exame. 

Caso seja necessário, além da fala espontânea, poderemos solicitar que o 

paciente leia uma lista de figuras e de apraxia verbal (MARCHESAN, 2003). 

A dinâmica comunicativa do sujeito decorre da interação com o outro 

e da apropriação da experiência social vinculada pela linguagem. Com o 

envelhecimento, é frequente que os idosos desenvolvam distúrbios da 

comunicação em consequência da redução dos níveis de consciência, atenção 

seletiva, função sensorial e motora, memória, raciocínio, resolução de 

problemas e uso limitado da linguagem oral e escrita. 

Um fator importante na avaliação da apraxia verbal é a própria lesão 

cerebral, podendo interferir no resultado do protocolo. Se o paciente apresentar 

anomias ou dificuldade de repetição, não se deve interpretar como um erro 

puramente miofuncional mas sim, de caráter fonológico neuronal de alteração 

da linguagem. Dependendo do caso, é melhor apenas se basear nos achados 

de apraxia não verbal. 

Contudo, uma proposta de avaliação por meio de um protocolo de 

avaliação dos aspectos de mobilidade e motricidade orofaciais, poderá também 

ser acrescentada como exame complementar as investigações de linguagem, 

dando veracidade a conduta fonoaudióloga. 

Vários distúrbios e transtornos da comunicação humana estão 

ligadas as funções do sistema nervoso, que podem ocorrer desde o neonato 

até o idoso e ser provenientes de sequelas neurológicas originadas por 

traumatismo cranioencefálico, tumor cerebral, acidente vascular encefálico, 

aneurismas, síndrome de abstinência alcoólica, doenças neuromusculares, 

demências, entre outros (VASCONCELOS, PESSOA, FARIAS, 2009). 
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O lobo parietal está envolvido com a linguagem através do giro 

angular e estragos nas funções corticais podem levar a anomia e severa 

dificuldade de encontrar palavras e de nomear objetos. Este atua também 

como um centro de transmissão, aonde as informações da região de Wernicke 

podem ser transmitidas até a área de Broca (para a expressão). Lesões no 

hemisfério cerebral esquerdo podem resultar em afasia de condução. E 

observa-se compreensão intacta mesmo quando o paciente sabe o que quer 

dizer. Isto ocorre por que a área de broca esta desconectada da zona posterior 

da linguagem (FROHLICH, FRANCO, 2004). 

Devido a abrangência de dificuldades de comunicação que as 

afasias proporcionam, o terapeuta deverá interpretar a avaliação de fala dentro 

dos aspectos da motricidade oral. Havendo melhora clínica dos sintomas, a 

investigação da fala ficará mais eloquente. 

Dentro desta proposta de protocolo existe a averiguação da fala 

espontânea obtendo dados de compreensão e expressão do indivíduo. Assim 

como a visualização da coordenação, velocidade e fluência para cada fonema. 

Porém, é com a fala dirigida que alguns fonemas alvo poderão ser melhor 

avaliados. Analisando omissões, distorções e substituições. 

Contudo, o controle motor da fala é avaliado pela habilidade para 

realizar repetições rápidas de padrões relativamente simples de contrações 

musculares opostas. Esta movimentação é utilizada para avaliar a maturação e 

a integração neuromotora, que pode ser caracterizada como diadococinesia 

(DDC) (MODOLO, 2007). Devido o som “pa” ser um som produzido pela 

perfeita oclusão labial, o som “ta” ser derivado do exato contato entre língua e 

palato, e o som “ka” uma produção pela movimentação posterior da língua com 

o palato, de forma a constituir-se uma barreira ao ar expirado durante a 

produção, pode se conhecer esta integração pela avaliação do ritmo e da 

velocidade de produção de cada fonema e encontrar qual a dificuldade em sua 

movimentação. 

A criação deste protocolo de avaliação miofuncional orofacial para 

pacientes adultos afásicos favorece o trabalho terapêutico, na seleção de 

exercícios que ofereçam ao paciente a probabilidade de êxito e, ao mesmo 

tempo, alavanca o trabalho de inserção social e de reabilitação da 

incapacidade adquirida. Portanto, a atuação fonoaudiológica na identificação, 
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tratamento e reabilitação de qualquer alteração da comunicação e em seus 

agentes facilitadores é condição necessária para o tratamento adequado, 

evitando sequelas e a invalidez do indivíduo, atuando de maneira preventiva e 

curativa nos portadores de lesão cerebral. 

Apesar de estruturado, o protocolo necessita de aplicação clínica por 

especialistas da área para seu aperfeiçoamento e validação clínica.  
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7 CONCLUSÕES 

Foi elaborado um protocolo de avaliação miofuncional orofacial para 

afásicos contendo itens de entrevista e exame clínico, que deve ser utilizado 

tanto na área clínica quanto nos serviços de saúde, servindo como instrumento 

valioso, para a atuação dos fonoaudiólogos de diferentes especialidades, por 

sua abrangência objetiva nos aspectos da motricidade orofacial e nas 

principais necessidades de avaliação dos agravos da afasia. 
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  ANEXO A 

Protocolo de avaliação miofuncional orofacial para afásicos 

 
ENTREVISTA 

 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome______________________________________________________________________ 

Idade:_______________________________ DN: ____/____/____ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

Telefone: (     )________________________ Celular: (     )_________________________ 

Telefone para recado: (     )______________ Falar com: ___________________________ 

Nacionalidade:________________________  

Escolaridade:_________________________  

Profissão:____________________________ Data Atual: ____/____/____

 

 

Data do acometimento cerebral: ____/____/____ 

Diagnóstico médico:__________________________________________________________ 

Tipo, extensão e localização da lesão:____________________________________________ 

Encaminhado por:____________________________________________________________ 

Entrou em coma:  (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo:____________________________________________________________ 

Realiza quais atividades diárias:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
* Com o paciente descalço e de preferência com roupas leves, o terapeuta deverá 

fazer a medição da altura e do peso do paciente, por meio de uma balança 

usualmente calibrada  

 

IMC (índice de massa corpórea):  

Peso: ______________ Altura: ________________ 
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Valores de Referência 

IMC menor de 18,4 Muito magro 

IMC entre 18,5 e 24,9 Normalidade 

IMC entre 25 e 30 Sobrepeso 

IMC entre 30 e 40 Obesidade 

IMC acima de 40 Obesidade mórbida 

 
 

No caso de paciente com idade igual ou acima de 60 anos, utilizar além 

da medição do IMC, também o questionário “Mini Avaliação Nutricional® (MAN) 

Nestlé”, para identificar se há risco de desnutrição. 

 
 
QUEIXA e história da queixa 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Melhoras espontâneas:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tratamentos realizados (Descrever especialidade médica e outras):____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Exames Realizados e resultados:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

IMC =         Peso 
 ______________   =  ______ 
 (Altura x Altura) 
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Respiração: (   ) Nasal (   ) Oral 

Uso de Traqueostomia: (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo usa/usou:___________________________________________________ 

Dificuldades para respirar: (   ) Não (   ) Sim 

Descreva: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 
 
Alimentação: (   ) Sólida (   ) Pastosa (   ) Líquida 

Uso de Sonda Nasogástrica:   (   ) Não (   ) Sim 

Por quanto tempo usa/usou:____________________________________________________ 

Dificuldades para se alimentar: (   ) Não     (   ) Sim 

Descreva:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 

Mudança do tempo de alimentação: (   ) Não (   ) Sim 

Engasgos: (   ) Nunca (   ) Ás vezes (    ) Sempre 

Com alimentos (   ) Sólidos (   ) Líquidos  

Tosses: (   ) Nunca (   ) Ás vezes (    ) Sempre 

  

 
Fala: 
 

 (   ) Normal  (   ) Alterada 

Os sons da fala são inteligíveis?  
 

(   ) Sim (   ) Não 

Transmite a informação de maneira clara? 
 

(   ) Sim (   ) Não 

Sente falta de ar durante a fala? (   ) Sim (   ) Não 
Descreva:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 
 
Saúde Geral (alterações metabólicas, hormonais, auditivas, vestibulares, físicas, pulmonares, 

entre outras...):_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Medicamentos:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Outras:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

EXAME CLÍNICO 

 

POSTURA CORPORAL  

* Avaliação sugerida por meio de imagem fotográfica (norma frontal e lateral).  

 

Cabeça: (0) Normal 

 Direita Esquerda Frente Trás 

Inclinada (1) (1) (1) (1) 

Rodada (1) (1) (1) (1) 

 (1) Anteriorizada em relação ao tórax 

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

Ombros:  (0) Mesma altura  

 Direita Esquerda 

Elevado (1) (1) 

Rotação anterior      (1) (1) 

Rotação posterior    (1) (1) 

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

OBS: ______________________________________________________________ 

 

ASPECTOS MORFOLÓGICOS  

* Investigação das medidas faciais com utilização de paquímetro ou régua 

milimétrica. 
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Norma Frontal 

 

Tipo Facial: (0) Média  (1) Curta          (1) Longa 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
 

     

Equilíbrio entre os terços da face: (0) presente  (1) ausente 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
 

Simetria Facial  Sim Não 

Distância intercantal (olho) (0) (1) 

Largura da base do nariz em relação a distância intercantal (0) (1) 

Largura da boca (comissura labial em relação a distância 

interpupilar) 
(0) (1) 

Largura entre os três terços verticais (0) (1) 

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

     Lábio 

* Observa-se o paciente em repouso. 

(0) Ocluídos sem tensão (1) Ocluídos com tensão 
- Postura 

(2) Entreabertos   

- Aspecto da mucosa: (0) Normal (1) Ferida  

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

               
 
Língua 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

(0) Papila incisiva (1) No assoalho (1) Interdental 
- Posição Habitual:   

(1) Dorso alto (    ) Não observável 

- Simetria: (0) Sim (1) Não 

(0) Normal (1) Sulcada (1) Geográfica 
- Aspecto: 

(1) Ferida (1) Marcas dentárias 

- Frênulo:  (0) Normal (1) Anteriorizado (1) Curto 

 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
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Bochechas 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

 

Mucosa: Direita Esquerda 

Normal (0) (0) 

Marcas dentárias (1) (1) 

Ressecada (1) (1) 

Ferida (1) (1) 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

 

Palato 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral. 

 

- Duro Normal Reduzida Aumentada 

Profundidade: (0) (1) Baixo (1) Alto 

Largura: (0) (1) Estreitada (1) Larga 

- Mole    

Simetria: (0) Presente (1) Ausente  

Extensão: (0) Adequada (1) Regular (1) Curto 

- Amígdalas (0) Adequada (1) Inadequada  

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 5) 
 
 

 

Dentes 

* Observa-se o paciente em norma frontal pela inspeção intra-oral.  

 
- Dentadura (    ) Dedídua (    ) Permanente (    ) Mista 

Superior D_____ Superior E_____  
- Nº de dentes 

Inferior D_____ Inferior E_____  

- Falha dentária (0) Ausente (1) Presente _________________ 

- Conservação        

dental 
(0) Boa (1) Regular (2) Ruim 



Anexos 197

(    ) Não  (    ) Sim  
- Uso de prótese 

Descrever: ____________________________________ 

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

 

*  Marcar com um “X” a classificação da oclusão correspondente 
 

Classificação de Angle 
 

(    ) Classe I (    ) Classe II (    ) Classe III 

 
Classe I (    ) Classe II 

divisão1 
(    ) Classe II 

divisão 2 
Classe III 

 
  
 
* Havendo falha dentária, assinalar no desenho (Figura 5), próximo ao dente 

correspondente, a alteração encontrada: 

 

 

 

 

 

 

N = não possui o dente;  

T = o dente está desalinhado ou “torto”;  

// = outra alteração; 

O = dente íntegro 
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Movimentos Mandibulares 

* Realizar as medidas antropométricas com o uso do paquímetro ou régua 

milimétrica, sempre, pela escolha do mesmo Incisivo Central, direito ou esquerdo.  

 

- Abertura da boca 

(DIMA) 

(0) Normal (1) Reduzida 

(� 40 mm) 

(1) Aumentada 

(� 55 mm) 

(2) Não realiza 

- Fechamento (0) Normal (1) Irregular (2) Não realiza 

- Dor ao 

movimento 
(0) Não  (1) Sim 

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 5) 
 
 
SISTEMA SENSÓRIO MOTOR ORAL 
 
 
    Língua:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

* Terapeuta deverá fazer apalpação da língua, em repouso. 

 
Adequada Alterada 

  Grau Leve Grau moderado Grau grave 
Normotensa Hipotensa (1) (2) (3) 

(0) Hipertensa (1) (2) (3) 
 Tremor (1) (2) (3) 
 Fasciculações (1) (2) (3) 
    
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 9) 
 

     
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar a língua de acordo com cada exercício descrito 

abaixo, e se, o movimento apresentar alteração, descrever se houver necessidade. 

 
 Normal Aproximado Tenta Realizar Não Realiza 
4 Pontos cardeais (0) (1) (2) (3) 
Protruir  (0) (1) (2) (3) 
Retrair (0) (1) (2) (3) 
Alt. comissuras (0) (1) (2) (3) 
Estalar língua (0) (1) (2) (3) 
Vibrar  (0) (1) (2) (3) 
     
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 18) 
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    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

Se esta função não for avaliada marcar no campo em branco um “X”. 

  
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) 
Tátil  (0) (1) (    ) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 3) 
 
 
Gustativa Identifica Não identifica Não avaliada 
Amargo (0) (1) (    ) 
Azedo  (0) (1) (    ) 
Doce (0) (1) (    ) 
Salgado (0) (1) (    ) 
     

TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 4) 
   
 
Lábios:  (    ) Adequado (    ) Alterado 

* Terapeuta deverá fazer apalpação dos lábios, em repouso. 

 ALTERADO 
 

ADEQUADO 
 Grau Leve Grau moderado Grau grave 

Normotônico Hipotônico (1) (2) (3) 
LS 

(0) Hipertônico (1) (2) (3) 
      

Normotônico Hipotônico (1) (2) (3) 
LI 

(0) Hipertônico (1) (2) (3) 
      
 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 
 
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar os lábios de acordo com cada exercício 

descrito abaixo. 

 Normal Aproximado Tenta 
Realizar

Não 
Realiza 

Vibrar  (0) (1) (2) (3) 
Protruir  (0) (1) (2) (3) 
Retrair (0) (1) (2) (3) 
Alt. Bico e Sorriso (0) (1) (2) (3) 
Lateralizar á D (0) (1) (2) (3) 
Lateralizar á E (0) (1) (2) (3) 
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    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

 
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) 
Tátil  (0) (1) (    ) 

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

 
Bochechas: 
 

(    ) Adequada (    ) Alterada 

* Terapeuta deverá fazer apalpação das bochechas, em repouso. 
 

 ALTERADA 
 

ADEQUADA 
 Grau Leve Grau moderado Grau grave 

Normotônica Hipotônica (1) (2) (3) 
D 

(0) Hipertônica (1) (2) (3) 
      

Normotônica Hipotônica (1) (2) (3) 
E 

(0) Hipertônica (1) (2) (3) 
      
 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 
    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

   * Pedir para o paciente movimentar as bochechas de acordo com cada exercício 

descrito abaixo. 

 Normal Aproximado Tenta Realizar Não Realiza 
Inflar a direita  (0) (1) (2) (3) 
Inflar a esquerda  (0) (1) (2) (3) 
Inflar alternado (0) (1) (2) (3) 
Inflar juntas (0) (1) (2) (3) 
     
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 18) 
 
    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

 
  Identifica Não identifica Não avaliada 

Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) Interna 
Tátil  (0) (1) (    ) 
Térmica (quente) (0) (1) (    ) 
Térmica (frio) (0) (1) (    ) Externa 
Tátil  (0) (1) (    ) 
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 TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 

 
 

    Mento:  (    ) Adequado (    ) Compensatório 

* Terapeuta deverá fazer apalpação do mento, em repouso. 

 
Adequado Compensatório 

  Grau Leve Grau moderado Grau grave 
Normotensa Hipotensa (1) (2) (3) 

(0) Hipertensa (1) (2) (3) 
    
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 9) 

 
 
    Sensibilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 

 
 Identifica Não identifica Não avaliada 
Tátil (0) (1) (    ) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 1) 
 
 

Movimentos Mandibulares:  

* Terapeuta deverá observar a abertura e o fechamento da boca. 

 

    Mobilidade:  (    ) Adequada (    ) Alterada 
 
Movimento Simétrico Assimétrico 
Abertura (0) (1) 
Fechamento (0) (1) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 2) 
 
 
 
ASPECTOS FUNCIONAIS 

 

Respiração:  

* Terapeuta deverá observar a cintura escapular, tronco/ costelas e abdômen, e com 

a movimentação de todas, ou parte, dessas estruturas traçar o perfil respiratório.  

 

Modo:  (0) Nasal (1) Oronasal  (2) Oral  
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Tipo: (0) Médio/ Inferior  (1) Médio/ Superior   

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

Fluxo nasal: Superior a 3ª linha 3ª linha 2ª linha 1ª linha 

Antes de assoar: (0) (0) (1) (2) 

Depois de assoar:    (0) (0) (1) (2) 

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

Possibilidade  

de uso nasal:  

Superior a 2 min 

(0) 

Entre 1 e 2 min 

(1) 

Inferior a 1 min 

(2) 

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

  

 Mastigação: 

 

* Para a avaliação da mastigação, utilizam-se biscoitos tipo wafer (opcional 

também na versão diet). O biscoito deverá ser cortado em porções. Sugere-se 

uma porção de 2 cm ou ¼ do biscoito. Esta função deverá ser filmada para 

posterior análise 

 

Mastigação bilateral alternada    (0) 
Mastigação unilateral alternada (0) 
Mastigação preferencial grau 1          Direita (0) Esquerda (0) 
Mastigação preferencial grau 2          Direita (1) Esquerda (1) 
Mastigação unilateral crônico Direita (2) Esquerda (2) 

Padrão 
mastigatório: 

Mastigação crônica Direita (3) Esquerda (3) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 3) 
 
Selamento labial:      Sistemático (0) Assistemático (1) Ausente (2) 
Velocidade: Adequada (0) Aumentada (1) Diminuída (2) 
Formação de bolo  Ausente (0) Presente (1)  
Ruídos articulares: Ausente (0) Presente (1)  
Contrações 
musculares atípicas: 

Ausente (0) 
Descrever:

Presente (1)  
_____________________________ 

   
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 7) 
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Deglutição: 

 

Características Sólido Pastoso Líquido 

Volume 

(4) 15 ml 
(5) 10 ml 
(6) 3 ml 
(7) Não ingere 

(4) 15 ml 
(5) 10 ml 
(6) 3 ml 
(7) Não ingere 

(4) 15 ml 
(5) 10 ml 
(6) 3 ml 
(7) Não ingere 

Selamento 
labial 

(3) Adequado 
(4) Parcial 
(5) Ausente 

(3) Adequado 
(4) Parcial 
(5) Ausente 

(3) Adequado 
(4) Parcial 
(5) Ausente 

Postura da 
língua 

(3) Atrás dos 
dentes 

(4) Contra os 
dentes 

(5) Entre os 
dentes 

(3) Atrás dos 
dentes 

(4) Contra os 
dentes 

(5) Entre os 
dentes 

(3) Atrás dos 
dentes 

(4) Contra os 
dentes 

(5) Entre os 
dentes 

Contenção do 
alimento 

(3) Adequada 
(4) Parcial 
(5) Inadequada 

(3) Adequada 
(4) Parcial 
(5) Inadequada 

(3) Adequada 
(4) Parcial 
(5) Inadequada 

Participação 
da 
musculatura 
perioral 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

Movimento de 
cabeça 

(3) Não 
(4) Pouco 
(5) Muito 

(3) Não 
(4) Pouco 
(5) Muito 

(3) Não 
(4) Pouco 
(5) Muito 

Participação 
da 
musculatura 
cervical 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

(3) Não 
(4) Pouca 
(5) Muita 

Refluxo nasal 
(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

Alteração da 
ausculta 
cervical 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

Alteração 
respiratória 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

Alteração da 
coloração 
facial 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

Alteração 
vocal após 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

Tosse e/ou 
pigarro 

(2) Não 
(3) Sim 

(2) Não 
(3) Sim 

(0) Não 
(1) Sim 

 
 

TOTAL [      ] TOTAL [      ] TOTAL [      ] 

   
TOTAL : Somar todas as pontuações para cada consistência (melhor resultado = 0  e pior = 20) 
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OBS: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Apraxia verbal de fala: 

* Utilizar palavras balanceadas foneticamente para observação da fonação. 

Sugestão de palavras abaixo: 

 

Fala: 
 Não Sim 

Presença de baba (0) (1) 
Excesso de salivação (0) (1) 
Articulação trancada (0) (1) 
Movimentos exagerados de mandíbula (0) (1) 
Movimentos exagerados de lábios (0) (1) 
Fala muito baixo (0) (1) 
Fala muito alto (0) (1) 
Distorção do conteúdo (0) (1) 
   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 8) 
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Fala espontânea: 

* Utilizar as seguintes perguntas: “Qual o seu nome?”  

 “Quantos anos têm?” 

 “Onde estuda ou trabalha?” 

 “Conte uma viagem. 

  Ausente Assistemático Sistemático Fonemas 

Omissões (0) (1) (2)  

Substituição (0) (1) (2)  

Distorção (0) (1) (2)  

   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

Fala dirigida: 

* Solicitar a contagem de números de 0 até 20; dias da semana e meses do ano. 

 

 Ausente Assistemático Sistemático Fonemas 

Omissões (0) (1) (2)  

Substituição (0) (1) (2)  

Distorção (0) (1) (2)  

   
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 6) 
 

Coordenação Motora da Fala 

* Solicitar a emissão os sons abaixo, de maneira rápida e repetida, por 10 segundos. 

 
 Ritmo Velocidade 

Sons Adequado Alterado Adequado Alterado 
Emissão /PA/ (0) (1) (0) (1) 
Emissão /TA/ (0) (1) (0) (1) 
Emissão /KA/ (0) (1) (0) (1) 
PA/ TA/ KA (0) (1) (0) (1) 
 
TOTAL [      ]  Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0  e pior = 8) 
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