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RESUMO  
 
 

Magnani DM. Caracterização e comparação de alterações miofuncionais em 
pacientes com queimadura de segundo e terceiro grau em face e cervical 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 
 
INTRODUÇÃO: Sequelas de queimaduras na morfologia e mobilidade das 
estruturas motoras orais e nas funções orofaciais como mastigação, 
deglutição e fala não são incomuns em pacientes que sofreram queimaduras 
graves na região de cabeça e pescoço. O objetivo deste estudo foi analisar 
as características dos movimentos motores orais e da mímica facial em 
pacientes com queimaduras de cabeça e pescoço. MÉTODOS: Estudo 
transversal descritivo observacional, realizado com pacientes que sofreram 
queimaduras na cabeça e pescoço e que foram encaminhados para a Divisão 
de Funções da Face – Queimados de um hospital público brasileiro, entre 
janeiro de 2013 e dezembro de 2013, para avaliação e reabilitação. Somente 
pacientes com queimaduras de segundo grau (superficial e profunda) e 
queimaduras de terceiro grau em face e pescoço foram incluídos no estudo. 
Os pacientes foram submetidos à avaliação clínica, que incluiu: avaliação 
motora oral (postura, posição e mobilidade dos órgãos motoras orais e 
desempenho durante a mastigação e deglutição); avaliação da amplitude 
mandibular; avaliação da mímica facial. Para fins de caracterização, os 
pacientes foram divididos em dois grupos: G1 - pacientes com queimaduras 
de segundo grau superficial; G2 - pacientes com queimaduras de segundo 
grau profunda e terceiro grau. RESULTADOS: A amostra final do estudo foi 
composta por 40 pacientes: G1 com 19 indivíduos e G2 com 21 indivíduos. A 
análise estatística indicou que as contraturas e cicatrizes hipertróficas tem 
impacto negativo sobre o sistema miofuncional orofacial. A pontuação global 
obtida para avaliação clínica dos órgãos motores orofaciais indicou que tanto 
os pacientes de segundo grau como de terceiro grau apresentaram déficits 
relacionados à postura, posição e mobilidade dos órgãos motores orofaciais. 
Considerando a mímica facial, os grupos diferiram significativamente ao 
realizar movimentos faciais voluntários. Os pacientes também apresentaram 
limitação na medida de abertura oral máxima. Os déficits foram maiores para 
os indivíduos do G2 em todas as avaliações. CONCLUSÃO: Pacientes com 
queimaduras de cabeça e pescoço apresentam déficits significativos 
relacionados à postura, posição e mobilidade das estruturas miofuncionais 
orais, incluindo os movimentos da mímica facial. Estes pacientes devem ser 
considerados de risco para o desenvolvimento de futuras desordens 
temporomandibulares.  
 
Descritores: 1. Queimaduras/complicações; 2. Queimaduras/reabilitação; 3. 
Unidades de queimados; 4. Fonoaudiologia; 5. Estudos transversais; 6. 
Avaliação; 7. Contratura; 8. Face; 9. Pescoço; 10. Cabeça. 
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SUMMARY 
 
 
Magnani DM. Characterization and comparison of miofunctional changes in 
patients with second and third degree burns to the face and neck 
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2014.  

 
 

INTRODUCTION: Burn sequelae on oral motor structures morphology, 
mobility and functions such as mastication, swallowing and speech are not 
uncommon in patients who suffered severe burns to the head and neck. The 
purpose of this study was to analyze the characteristics of the oral-motor 
movements and facial mimic in patients with head and neck burns. 
METHODS: An observational descriptive cross-sectional study was 
conducted with patients who suffered burns to the head and neck and who 
were referred to the Division of Orofacial Myology of a Brazilian public 
hospital, between January 2013 and December 2013, for assessment and 
rehabilitation. Only patients presenting second (i.e. superficial and deep) and 
third degree burns to areas of the face and neck were included in the study. 
Patients underwent clinical assessment that included: an oral motor 
evaluation (i.e. posture, position and mobility of the oral motor organs and 
performance during mastication and swallowing); assessment of the 
mandibular range of movement; assessment of the facial mimic. For 
characterization purposes, patients were divided into two groups: G1 – 
patients with superficial second degree burns; G2 – patients with deep second 
and third degree burns. RESULTS: Our final study sample was composed by 
40 patients: G1 with 19 individuals and G2 with 21 individuals. Statistical 
analyzes indicated that contractures and hypertrophic scars have a negative 
impact on the oral myofunctional system. The overall scores obtained in the 
clinical assessment of the oral motor organs indicated that both second and 
third degree patients presented deficits related to posture, position and 
mobility of the oral motor organs. Considering facial mimic, groups differed 
significantly when performing voluntary facial movements. Patients also 
presented limited maximal incisor opening. Deficits were greater for 
individuals in G2 in all assessments. CONCLUSION: Patients with head and 
neck burns present significant deficits related to posture, position and mobility 
of the oral myofunctional structures, including facial movements. These 
patients should be considered at risk for developing future temporomandibular 
disorders.  
 
Descriptors: 1.Burns/complications; 2.Burns/rehabilitation; 3.Burns units; 4. 
Speech, Language and Hearing Sciences; 5.Cross-sectional studies; 6. 
Evaluation; 7. Contracture; 8.Face; 9. Neck; 10. Head. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A temática desta dissertação se baseou em questionamentos sobre a 

atuação fonoaudiológica e a motricidade orofacial. Nos quatorze anos de 

experiência profissional com pacientes que apresentam alterações da 

motricidade orofacial, pude observar a escassez de material que forneça 

sustentação para a prática fonoaudiológica clínica baseada em evidências 

científicas. 

 

A situação é ainda mais rudimentar em relação à atuação 

fonoaudiológica com pacientes queimados. Poucos estudos descrevem 

protocolos validados para avaliação miofuncional orofacial após a alteração 

e/ou lesão em região de cabeça e pescoço, não sendo comprovada a 

efetividade das possíveis intervenções terapêuticas reabilitadoras. Nas 

alterações fonoaudiológicas decorrentes das sequelas de queimaduras em 

cabeça e pescoço, o processo de reabilitação das funções orofaciais tem como 

o objetivo principal tratar as alterações funcionais decorrentes dos processos 

de cicatrização, tais como: cicatrizes hipertróficas, queloides, retrações 

cicatriciais. 

 

Concluí meu bacharelado em Fonoaudiologia no ano de 2000 pela 

Universidade de Marília - SP. Durante a Graduação, me interessei pela área de 

motricidade orofacial em decorrência da diversidade de patologias que tem 

como sintomatologia as alterações do sistema miofuncional orofacial. Entre os 

anos de 2001 e 2005, exerci minha atividade profissional em um consultório 
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particular em conjunto com uma equipe de dentistas de várias especialidades. 

O meu aprendizado junto a esta equipe foi de grande importância para o 

delineamento e desenvolvimento da minha linha de pesquisa, ficando evidente 

a necessidade do meu aprofundamento teórico e prático na área de 

motricidade orofacial. 

 

A necessidade de ampliar o meu conhecimento e embasamento 

científico na área fez com que eu retornasse à Universidade alguns anos 

depois para iniciar minha especialização. Em 2008, conheci a Profa. Dra. 

Claudia Regina Furquim de Andrade que, na época, estava estruturando o 

Serviço de Fonoaudiologia no Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP). Neste 

ano, iniciei o Curso Avançado em Funções da Face do ICHC-FMUSP, cuja 

prática envolvia o uso de protocolos de avaliação e programas terapêuticos 

padronizados com base em evidências. 

 

Durante este Curso, desenvolvi minha monografia com o tema: “Técnica 

manual de mensuração da face normal com réguas”, que foi orientada pela 

Profa. Dra. Cláudia Regina Furquim de Andrade, Dra. Fernanda Chiarion Sassi 

e pela Dra. Paula Nunes Toledo. Finalmente eu havia encontrado um curso 

que correspondia às minhas expectativas: o uso de protocolos técnicos, de 

terapia organizada em programas terapêuticos e de controle dos resultados. 

 

Nessa fase, me dediquei ao estudo de pacientes com paralisia facial e 

tive o primeiro contato com pacientes queimados. A Divisão de Fonoaudiologia 
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do ICHC-FMUSP assumiu o acompanhamento hospitalar dos indivíduos com 

queimadura de face e cervical. Desde o início, nosso grupo sistematizou um 

programa de estudo, observação e planejamento estratégico pautado nos 

princípios metodológicos para diagnóstico e avaliação, possibilitando a 

reabilitação funcional dos pacientes com queimaduras. A gravidade dos casos 

atendidos no ICHC-FMUSP me assustou, mas em pouco tempo, percebi a 

importância do processo de reabilitação fonoaudiológica na melhora da 

funcionalidade e qualidade de vida desses indivíduos. 

 

Em 2009, me tornei monitora do Curso de Funções da Face do ICHC-

FMUSP e foi nesse ano que tive o primeiro contato com a atuação 

fonoaudiológica voltada para o ensino de profissionais que, assim como eu, 

haviam retornado à Universidade com o objetivo de aprimorar o conhecimento 

e a técnica para oferecer um atendimento de qualidade aos seus pacientes. 

Após a concretização dessa etapa, fui contratada pela Fundação Faculdade de 

Medicina como Fonoaudióloga da Divisão de Fonoaudiologia do ICHC-FMUSP 

e desde então, sou responsável pelos Ambulatórios de Funções da Face em 

Paralisia Facial, Queimaduras e em Avaliação Objetiva Fonoaudiológica em 

Motricidade Orofacial, sob coordenação da Profa. Dra. Cláudia Regina Furquim 

de Andrade e da Dra. Fernanda Chiarion Sassi . 

 

Até o ano de 2010, a equipe da Disciplina de Cirurgia Plástica e 

Queimaduras do ICHC-FMUSP não contava com a participação da 

Fonoaudiologia direta e estruturada nos moldes dos princípios metodológicos 

para avaliação e tratamento dos pacientes com queimaduras. Os pacientes 
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que necessitavam de tratamento fonoaudiológico eram encaminhados para 

reabilitação após a constatação de déficits e/ou dificuldades. 

 

Com o objetivo de ampliar meu conhecimento na área de Funções da 

Face, mais especificamente em queimaduras, e poder oferecer o melhor 

atendimento para esta população, ingressei no Mestrado em dezembro de 

2011. O projeto de pesquisa elaborado para a minha dissertação de Mestrado 

teve como objetivo inicial a reabilitação miofuncional e a verificação de sua 

eficácia. No entanto, durante o Mestrado o objetivo inicial foi revisto devido a 

escassez de publicações que descrevem as características dos pacientes com 

queimaduras em região de face e em região cervical. A literatura relata 

alterações na mímica facial sem descrever quais são, aponta alterações na 

mobilidade e nas funções neurovegetativas sem descrever quais e quanto 

estas funções podem estar alteradas. Desta forma, optamos por realizar uma 

análise das características dos movimentos motores orais e da mímica facial 

em pacientes que sofreram queimaduras em cabeça e pescoço para, 

futuramente, desenvolver um protocolo de avaliação e um programa 

terapêutico que atenda às reais necessidades da população. 

 

Os dados obtidos permitem muitas possibilidades de análises, que 

poderão gerar desdobramentos deste estudo e a proposição de novas 

pesquisas. Após a conclusão desta dissertação de Mestrado, será então 

delineada uma linha de pesquisa sólida, voltada para os estudos das funções 

da face em pacientes com queimaduras em região de face e pescoço. 
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INTRODUÇÃO 

 

As lesões causadas por queimaduras são um grande desafio para a 

reabilitação em decorrência das sequelas físicas e psicológicas1. Segundo a 

literatura mundial, as queimaduras por chama são responsáveis por mais de 

300.000 mortes e cerca de 11 milhões de pessoas por ano necessitam de 

atendimento médico devido às queimaduras2-3. No Brasil, as queimaduras 

ainda são um problema significativo para o sistema público de saúde4. O Brasil 

é o quinto maior país do mundo, tanto em área geográfica quanto ao tamanho 

da população. Por essas razões, as taxas de prevalência de queimaduras 

tendem a variar consideravelmente na literatura e os dados oficiais são muitas 

vezes limitados a um único centro de tratamento. Uma revisão de literatura 

publicada em 2012 indicou que mais de 4% do número total de internações em 

hospitais públicos de todo país é causado por queimaduras4. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aponta que existem cerca de 

300.000 novos casos por ano de queimaduras em crianças no Brasil5. Estudos 

concordam que adultos do sexo masculino são mais afetados do que adultos 

do sexo feminino6-10. 

 

As taxas de prevalência de queimaduras em cabeça e pescoço também 

variam consideravelmente na literatura, com estimativas percentuais entre 6% 

e 60%11-12. Queimaduras em face e pescoço muitas vezes causam discromias 

na pele, cicatrizes desfigurantes ou até mesmo deformidades após a cura das 

feridas13. O foco no resultado funcional após a queimadura é especialmente 

importante em relação à face, responsável pelos meios expressivos da 
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comunicação, característica exclusiva dos seres humanos14-15. A região 

cervical, com a sua estrutura anatômica e funcional específica, também é de 

grande importância quando considerada a amplitude dos movimentos que o 

pescoço deve ser capaz de realizar16. A pele da região anterior do pescoço é 

fina e flexível, é uma área de flexão altamente móvel e facilmente propensa à 

formação de contratura em tecido cicatricial após queimaduras profundas17. 

 

O pescoço e a face estão expostos a diversas lesões como 

queimaduras elétricas, escaldos e etc. As forças de tração causadas pela 

contratura podem causar extensão insuficiente do pescoço, oclusão oral 

incompleta, deformidades esqueléticas oromaxilofaciais e alteração da posição 

traqueal, resultando em dificuldades para intubação e, portanto, podendo ser 

fatal ou resultar em outras complicações graves17-18. As forças extrínsecas 

contráteis do pescoço também podem causar deformidades faciais e são um 

fator negativo no processo de maturação das cicatrizes na face19-20. 

 

Existem inúmeras publicações que relatam queimaduras em face e 

pescoço, a maioria dedicada a tratamentos cirúrgicos e fisioterápicos, 

descrevendo seus resultados1,16,19-20. No entanto, apenas um número muito 

escasso de publicações descreve a influência desastrosa da sequela de 

queimadura na morfologia e mobilidade das estruturas motoras orais e nas 

funções orofaciais, como mastigação, deglutição e fala. Queimaduras graves 

na face podem resultar em complicações como déficits de sensibilidade faciais 

e labiais, acesso pobre à via oral dificultando a higienização oral/dental, 

competência oral inadequada, escape crônico de saliva e déficits na 
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articulação da fala21. A literatura sugere que a contratura oral que resulta em 

microstomia pode causar dificuldades que comprometem a capacidade do 

paciente em realizar atividades de vida diária, incluindo déficits no processo de 

deglutição22-27. Além disso, as deformidades esqueléticas faciais podem 

ocorrer em qualquer idade, caso as contraturas causadas pela queimadura 

sejam negligenciadas ou não tratadas adequadamente18. Existem relatos 

sobre os efeitos das queimaduras elétricas em lábios, bochechas, língua, 

palato duro e mole. A descrição das sequelas incluem movimento mandibular 

diminuído, movimento de língua limitado devido às adesões dos tecidos em 

assoalho da boca, alterações de fala e dificuldade de higienização oral18,28. 

 

A necessidade de recursos e a complexidade do gerenciamento das 

queimaduras graves têm levado ao desenvolvimento de centros de referência 

específicos para o atendimento de pacientes queimados29. De acordo com a 

literatura, o tratamento das queimaduras representa a especialidade cirúrgica 

com a maior integração dos profissionais da saúde, sendo que o paciente deve 

receber cuidados multidisciplinares para obter melhores resultados29. Os 

fonoaudiólogos são os profissionais responsáveis por avaliar e tratar as 

alterações motoras orofaciais. Esses profissionais contribuem para o 

funcionamento adequado da faringe, nariz, cavidade oral e para a produção de 

fala sem alterações1,21. Além disso, os fonoaudiólogos têm conhecimento 

sobre os efeitos das queimaduras graves em face e pescoço, nos movimentos 

orais e faciais, e consequentemente, sobre o impacto das queimaduras nas 

funções de comunicação e deglutição, bem como na aparência estética21,30-32.  
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Embora a literatura seja limitada em descrever a importância dos 

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas na reabilitação de indivíduos com 

queimaduras33-37, a participação de fonoaudiólogos em equipes 

multidisciplinares visa prevenir e reduzir as complicações resultantes de 

alterações no sistema motor oral e suas funções. 

 

Dada a complexidade do cuidado e da reabilitação requerida por 

indivíduos com queimaduras, a avaliação e a monitoração adequada desses 

pacientes devem ser realizadas. A reabilitação após queimaduras graves 

requer uma abordagem individualizada para alcançar o melhor resultado 

funcional possível para cada paciente29. Habilidades técnicas eficazes de 

reabilitação só poderão ser desenvolvidas se as sequelas físicas e funcionais 

forem descritas de forma detalhada e adequada.  

 

 O objetivo deste estudo foi analisar as características dos movimentos 

motores orais e da mímica facial de pacientes que sofreram queimaduras em 

cabeça e pescoço e que foram avaliados na Divisão de Funções da Face – 

Queimados de um hospital público Brasileiro. 
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MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo observacional descritivo transversal. Esse 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq HCFMUSP no. 178.972 - Anexo 1). Antes da coleta dos 

dados, todos os participantes foram informados sobre a finalidade e os 

procedimentos adotados na pesquisa. Após todas as informações terem sido 

fornecidas, os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

O estado de São Paulo, tem uma população de 11,32 milhões de 

pessoas, representando cerca de 5,7% do total da população brasileira. 

Existem treze centros de queimadura registrados pelo Ministério da Saúde do 

Brasil em São Paulo. Um dos centros mais importantes está localizado no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), o maior hospital escola público de toda América do Sul. O 

HCFMUSP admite aproximadamente 192 pacientes com queimaduras graves 

por ano. 

 

Participantes 

 

O estudo foi realizado com participantes que sofreram queimadura na 

cabeça e/ou no pescoço e que foram encaminhados pela equipe médica para 

a Divisão de Funções da Face – Queimados, para avaliação e reabilitação. Os 

participantes que preencheram os seguintes critérios de inclusão foram 
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considerados elegíveis para a participação na pesquisa: participantes com 

idade ≥ 4 anos; encaminhados para a Divisão de Funções da Face – 

Queimados entre janeiro de 2013 e dezembro de 2013; apresentando 

queimadura de segundo grau (superficial e profunda) e queimadura de terceiro 

grau em áreas de face e pescoço; tendo recebido ou não enxerto de pele; com 

comprometimento funcional potencial; apresentando quadro clínico estável de 

acordo com registros médicos; recebendo alimentação exclusiva por via oral.  

 

Para fins de caracterização, os participantes foram divididos em dois 

grupos: G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – 

participantes com queimadura de segundo grau profundo e queimadura de 

terceiro grau. 

 

Foram excluídos participantes com alterações cognitivas, neurológicas, 

auditivas e/ou prejuízo da comunicação, com diagnóstico de trauma de face, 

com histórico de procedimentos prévios em cabeça e pescoço (não 

relacionados à queimadura) e que apresentaram outros episódios anteriores 

de internação por queimaduras pré-existentes, conforme registrado em 

prontuário médico. 

 

1 - Avaliação clínica motora oral 

 

Os participantes foram submetidos à avaliação clínica motora oral, 

sentados em uma cadeira em uma sala com iluminação adequada. O protocolo 

de Avaliação Orofacial Miofuncional com Escore Expandido (AMIOFE-E) 38 foi 
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utilizado para essa avaliação. Este protocolo foi elaborado com base em 

modelos anteriores de avaliação, com a adição de escalas numéricas que 

refletem as características físicas e comportamentos orofaciais dos indivíduos 

(que podem obter o máximo de 230 pontos). Embora o protocolo tenha 

inicialmente sido desenvolvido para crianças de 6 a12 anos, a sua validação já 

foi estendida para adolescentes e adultos39. 

 

O protocolo clínico utilizado para esse estudo é um dos três protocolos 

validados para avaliação orofacial miofuncional, publicados em literatura 

específica39. Tem como base uma escala numérica e não requer equipamento 

especial, sendo útil na prática clínica e também na pesquisa. A avaliação do 

protocolo AMIOFE-E foi realizada verificando os componentes do sistema 

estomatognático, ou seja, lábios, língua, mandíbula e bochechas. O sistema 

estomatognático também foi avaliado quanto à mobilidade e desempenho nas 

funções de deglutição e mastigação. Os participantes foram avaliados 

individualmente por inspeção visual e, posteriormente, a avaliação foi 

complementada pela análise das imagens gravadas em uma câmera digital 

(Sony DSC – W120). 

 

Para avaliação da mobilidade, os participantes realizaram movimentos 

separados de lábios, língua, mandíbula e bochechas. Nesta análise, os 

movimentos individuais de cada item foram considerados normais quando 

realizados de forma precisa e sem apresentar tremor. A disfunção foi 

considerada presente quando foi observada falta de precisão no movimento, 

movimentos associados de outros componentes (por exemplo, os lábios que 
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acompanham os movimentos da língua) e a incapacidade em realizar o 

movimento. O examinador pontuou com escores utilizando uma escala de 6 

pontos, sendo: pontuação 6 – normal; pontuação 5 – capacidade insuficiente; 

pontuação 4 – capacidade insuficiente e movimentos associados; pontuação 3 

– capacidade insuficiente e tremores e/ou desvio, pontuação 2 – capacidade 

insuficiente, tremores de movimentos associados e/ou desvio, e pontuação 1 – 

ausência de capacidade, ou seja, ser incapaz de realizar a tarefa. 

 

Para avaliação da fase oral da deglutição38, foi solicitado aos 

participantes que levassem um copo à boca contendo água em temperatura 

ambiente. Depois de colocar a água na boca, deveriam abaixar o copo, de 

modo que todo o seu rosto pudesse ser gravado em vídeo. Os participantes 

foram orientados a engolir em sua forma habitual. Seguindo a metodologia 

proposta pelo AMIOFE-E, um mínimo de duas e o máximo de quatro 

repetições foram realizadas. Em seguida, foi explicado aos participantes que 

eles deveriam proceder como feito anteriormente, mas o examinador iria 

colocar o dedo indicador sob o queixo e seu polegar sob seu lábio inferior 

(músculo mentual). Nesse momento, seus lábios seriam separados depois de 

realizada a deglutição, a fim de visualizar os dentes e a língua, para verificação 

da interposição lingual. O padrão de deglutição foi considerado normal quando 

a língua se manteve contida na cavidade oral, havendo contração dos 

músculos elevadores da mandíbula e o vedamento da cavidade oral sem 

esforço. 
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Conforme descrito no protocolo39, o comportamento labial durante a 

deglutição foi considerado normal se os lábios estivessem ocluídos sem 

contração aparente, recebendo uma pontuação de 6. A língua foi considerada 

normal durante a deglutição quando se manteve contida na cavidade oral, 

recebendo uma pontuação de 4. Para comportamentos alterados durante a 

deglutição foram marcados: 1 – se presente ou 2 – se ausente. Esses 

comportamentos incluíram: movimentos de cabeça, pescoço ou outras partes 

do corpo durante a deglutição, movimentos mandibulares descoordenados, 

tensão aparente dos músculos faciais, escape de alimento e ruído durante a 

deglutição. A eficiência da deglutição também foi analisada, considerando a 

capacidade do participante em propulsar o bolo alimentar da cavidade oral 

para a orofaringe. A eficiência foi avaliada tanto com alimentos sólido (pão 

francês), como com líquido (água). Foi atribuída a pontuação de 3 quando 

houve apenas uma repetição da deglutição do bolo, pontuação 2 quando 

houve duas ou três repetições e pontuação 1 para deglutições múltiplas. 

 

Foi utilizado um pão francês para a realização do teste da mastigação, 

onde os participantes foram instruídos a mastigar de forma habitual. A ingestão 

de alimento sólido foi analisada quanto à forma da mordida, sendo atribuída a 

seguinte pontuação: 4 – morder com incisivos; 3 – morder com caninos; 2 – 

morder com os molares e 1 – quando o participante não mordeu, mas quebrou 

em pedaços com a mão e levou até a boca. Além disso, o tempo total gasto 

para consumir o alimento foi medido com um cronômetro digital (Nike, 

WR0016-001P - 10 LAP). A marcação do tempo foi iniciada após o alimento 

estar na cavidade oral e encerrou após a deglutição da porção final32. A 
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mastigação foi classificada observando as imagens digitais (os golpes 

mastigatórios), da seguinte forma: bilateral alternado – pontuação 10; bilateral 

simultâneo - pontuação 8; unilateral grau 1 (ciclos mastigatório do mesmo lado 

de 61-77%) - pontuação 6; unilateral preferência grau 2 (ciclos mastigatórios 

do mesmo lado de 78-94%) - pontuação 4; unilateral crônica (ocorreu de 95 a 

100% do mesmo lado) e quando a mastigação ocorreu em região de incisivos 

e/ou caninos) - pontuação 2; o participante recebeu uma pontuação de 1 

quando não conseguiu executar a função. Como observado durante a 

deglutição, comportamentos alterados também foram registrados, tal como 

descrito anteriormente. 

 

Todos os participantes foram avaliados por dois fonoaudiólogos 

experientes. Os fonoaudiólogos atribuíram os escores do AMIOFE-E e 

apresentaram alto nível de concordância (>0,87). 

 

2 - Medidas de amplitude mandibular 

 

A técnica utilizada para medir a amplitude mandibular foi baseada em 

metodologia já publicada na literatura40-41. Com o uso de um paquímetro digital 

(Digimess Pró – Fono Digital Caliper), foram realizadas as seguintes medidas 

(em milímetros): 

 

1) abertura máxima: medimos a distância entre as faces dos incisivos centrais 

da maxila e da mandíbula (Figura 1); 
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2) lateralização mandibular para direita: solicitamos que o participante 

deslizasse a mandíbula para a direita e medimos a distância horizontal entre a 

linha média dos incisivos centrais superiores e incisivos centrais inferiores 

(Figura 2). Quando o participante apresentava desvio de linha média (distância 

entre a linha média dos incisivos centrais inferiores e superiores), foi utilizado o 

ajuste pertinente (Figura 3); 

3) lateralização mandibular para esquerda: o mesmo procedimento descrito 

acima foi utilizado para medir a lateralização mandibular para o lado esquerdo 

(Figura 4); 

4) protrusão mandibular: para essa medida, o participante foi orientado a 

deslizar a mandíbula para frente. Em seguida, medimos o valor da 

sobreposição horizontal entre os incisivos centrais inferiores ao longo dos 

incisivos centrais superiores (Figura 5); 

 

Nos casos de participantes que apresentaram alterações oclusais 

referentes a trespasse horizontal ou trespasse vertical, foram realizados os 

ajustes pertinentes para cálculo do valor final das medidas de abertura máxima 

e protrusão. 

 

Todas as medidas foram realizadas três vezes e validadas por dois 

examinadores experientes, com uma taxa de 85% de concordância entre eles. 
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           FIGURA 1. abertura mandibular máxima. 

                 FIGURA 3. Desvio da linha média. 

      FIGURA 2. lateralidade mandibular para direita. 
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3 - Mímica facial 

 

A simetria facial e a mobilidade foram avaliadas utilizando o protocolo 

clínico com escores da mímica facial42. Este protocolo foi originalmente 

desenvolvido para investigar o impacto da paralisia facial periférica na 

capacidade dos indivíduos em realizar movimentos faciais simétricos. Até o 

  FIGURA 4. Lateralidade mandibular para esquerda. 

            FIGURA 5. Protrusão mandibular. 
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presente momento, não existem escalas funcionais específicas para avaliação 

da mímica facial em pacientes com sequela de queimaduras. O protocolo 

adotado no presente estudo avalia a simetria funcional/estética entre as duas 

hemifaces. 

 

Os músculos da face foram avaliados durante a realização de diferentes 

expressões faciais voluntárias, sendo pontuado conforme os seguintes 

critérios: ausência de movimentos – pontuação 0; movimento parcial ou 

moderado – pontuação 1, movimento completo ou total – pontuação 2. A 

região do frontal foi avaliada com o movimento de elevar a sobrancelha, o 

movimento da pálpebra foi avaliado durante o fechamento dos olhos, a 

elevação do lábio superior foi avaliada pelo movimento de “franzir o nariz”, a 

tração oblíqua do lábio foi avaliada com o sorriso, a tração horizontal foi 

avaliada com o “sorriso cínico”, a oclusão dos lábios foi avaliada pela protrusão 

labial e a depressão foi avaliada com o movimento de mostrar os dentes 

inferiores. Após esta etapa, os movimentos involuntários foram avaliados em 

cada hemiface, observando os participantes durante o piscar, falar e na 

produção do sorriso espontâneo, utilizando os seguintes critérios de 

pontuação: movimento ausente – pontuação 0; movimento reduzido – 

pontuação 1; movimento normal – pontuação 2. Para avaliar as deformidades 

de lábios e pálpebras e a presença de sincinesia ou hipertonia, foram 

considerados os achados negativos. Para obter essa pontuação, foram 

somados os valores negativos, sendo considerado: ausente – pontuação 0; 

com deformidade parcial ou leve - pontuação -1; com deformidade total ou 

severa – pontuação -2. No final, a soma parcial dos valores obtidos 
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correspondia ao resultado final, que pode variar de -6 a 20 pontos para cada 

hemiface avaliada. 

 

Análise dos dados 

 

As variáveis qualitativas foram apresentadas em tabelas de 

contingência que compõem frequência absoluta (n) e relativa (%). Todos os 

dados quantitativos foram inseridos em um banco de dados SPSS 21,0. A 

análise descritiva dos dados quantitativos com distribuição normal foi realizada 

e apresentada com valores de média e o respectivo desvio padrão (+-DP). Os 

dados que não tiveram distribuição normal foram apresentados como mediana 

e intervalo interquartil (IQR 25-75%). A distribuição normal e homogênea foi 

determinada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes para analisar os 

dados com distribuição normal e o teste Mann-Whitney foi utilizado para dados 

não paramétricos, sem distribuição normal e homogênea. Os dados 

categóricos foram analisados pelo teste do Qui-quadrado e teste Exato de 

Fisher. O nível de significância adotado foi de 5% para todas as análises. 
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RESULTADOS 

 

Durante o período do estudo, dos 52 participantes elegíveis para a 

caracterização motora oral e da mímica facial, 50 consentiram em participar do 

estudo. O AMIOFE-E não foi concluído em 6 participantes e 4 não 

completaram as medidas de amplitude mandibular, restando 40 participantes 

para a análise final. A Tabela 1 mostra a caracterização da idade para G1 e 

G2. 

 

TABELA 1. Caracterização da idade para G1 e G2 
 n Média (±DP) t p-valor 
G1 19 28,7(17,6) -1,22 

0,23 G2 21 35,9(19,30) -1,22 
Legenda:  G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de 
segundo grau profundo e terceiro grau; n – número absoluto; DP – desvio padrão; t – teste t de Student. 

 

O G1 foi composto por 19 participantes, 2 do sexo feminino e 17 do 

sexo masculino, sendo 8 participantes apresentando queimadura apenas em 

face, 1 participante com queimadura no pescoço e 10 participantes com 

queimadura em face e pescoço. A maioria dos participantes de G1 apresentou 

queimadura causada por agentes térmicos (n=17), apenas 2 participantes 

tiveram queimadura causada por agentes químicos. Neste grupo, 2 

participantes foram submetidos a procedimentos cirúrgicos (debridamento de 

tecidos necróticos).  

 

O G2 foi composto por 21 participantes, 12 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino, sendo 8 participantes apresentando queimadura em face, 2 

participantes com queimadura no pescoço e 11 participantes com queimadura 

em face e pescoço.  
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Neste grupo, 2 participantes tiveram queimadura causada por agentes 

químicos, todos os outros participantes tiveram queimadura causada por 

agentes térmicos. Todos os participantes incluídos no G2 tinham realizado 

procedimentos cirúrgicos devido a presença de sequelas (debridamento de 

tecido necrosado, enxerto de pele, comissuroplastia, Z-plastia). 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados do teste de Mann-Whitney para a 

comparação entre os grupos, considerando os valores do protocolo AMIOFE-

E. Os resultados indicaram que os grupos diferiram significativamente apenas 

quanto à postura estática e a posição dos órgãos motores orais (lábios, língua, 

bochechas e mandíbula). Participantes com queimadura de segundo grau 

superficial apresentaram pontuação mais elevadas no protocolo clínico quando 

comparados aos participantes com queimaduras de segundo grau profundo e 

terceiro grau. A presença de contraturas e cicatrizes hipertróficas foi 

responsável pelas pontuações mais baixas recebidas pelos participantes do 

G2 (presença de assimetria facial, dificuldades para manter os lábios 

fechados, a língua posicionada inadequadamente na cavidade oral). Ao 

analisar as pontuações gerais do AMIOFE-E, o teste t de Student indicou que 

os grupos também diferiram significantemente (p = 0,021). O G1 apresentou 

pontuação geral maior (179,68+-18,06) quando comparado ao G2 (162,1+-

26,50). 
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TABELA 2. Comparação dos resultados entre os grupos para o AMIOFE-E. 

 Mediana(IQR)   
 G1 G2 U p-valor 

Postura e posição 56(53-59) 49(41,5-53,5) -2,72 0,006* 
Mobilidade 85(72-89) 72(62,5-86) -1,69 0,09 
Desempenho deglutição/mastigação 45(40-56) 43(37-45) -1,11 0,26 
Legenda:  G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de 
segundo grau profunda e terceiro grau; IQR – intervalo interquartil; * - resultados significantes. 

 

Os resultados para amplitude mandibular estão apresentados na Tabela 

3. As diferenças entre os grupos foram significativas para a medida de 

abertura mandibular máxima. Participantes com queimadura de segundo grau 

superficial (G1) apresentaram melhor amplitude do movimento mandibular. Em 

geral, os resultados indicaram que as queimaduras em cabeça e pescoço 

tiveram o mesmo impacto sobre a lateralização e protrusão da mandíbula em 

ambos os grupos. 

 
TABELA 3. Comparação entre os grupos para medidas de amplitude mandibular. 

 Mediana(IQR)   
 G1 G2 U p-valor 

Abertura Máxima 44(41,4-48,6) 37,79(34,3-39,2) -3,73 <.001* 
Lateralização D 7,77(5,2-9,4) 6,28(5,1-7,4) -1,67 0,093 
Lateralização E 8,24(5,7-9,9) 6,22(5,1-8,2) -1,53 0,126 
Protrusão 6,91(5,6-9,5) 6,63(6,0-8,4) -0,09 0,924 
Legenda: G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de 
segundo grau profundo e terceiro grau; DP – desvio padrão; D – direta; E – esquerda; * - resultados significantes. 

 

As análises dos resultados obtidos para mímica facial estão resumidas 

nas Tabelas de 4 a 6. Uma vez que os dados obtidos para essa análise são 

categóricos (distribuição dos participantes entre as possíveis pontuações), os 

resultados foram analisados pelo teste Qui-quadrado (quando o número de 

participantes foi >5) e teste Exato de Fisher (quando o número de participantes 

foi <5). De acordo com o protocolo de avaliação da mímica facial, os 

participantes poderiam obter o máximo de 14 pontos para cada hemiface 

considerando os movimentos faciais voluntários (Tabela 4).  
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TABELA 4. Comparação intergrupos em relação aos movimentos voluntários. 

Movimentos Voluntários  

 Hemiface direta Hemiface esquerda 
Escores 8(%) 9(%) 10(%) 11(%) 12(%) 13(%) 14(%) p-valor 8(%) 9(%) 10(%) 11(%) 12(%) 13(%) 14(%) p-valor 
G1 - 1(5,3) - 1(5,3) 3(15,8) 4(21,1) 10(52,5) 

<.001* 
- 1(5,3) - 2(10,5) 3(15,8) 5(26,3) 8(42,1) 

<.001* G2 - 3(14,3) 3(14,3) 6(28,6) 5(23,8) 2(9,5) 2(9,5) 1(4,8) 2(9,5) 3(14,3) 5(23,8) 4(19,0) 3(14,3) 3(14,3) 

Legenda:  G1 – pacientes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – pacientes com queimadura de segundo grau profundo e terceiro grau; %- porcentagem de pacientes; * - 
resultados significantes. 
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Os resultados indicaram que os grupos diferiram significativamente na 

avaliação dos movimentos faciais voluntários. Os participantes do G1 

apresentaram melhores pontuações, sendo que aproximadamente metade dos 

participantes atingiu pontuação máxima para os parâmetros analisados 

(movimentos simétricos e preservados). Entretanto, para G2 (devido à 

presença de queimaduras mais graves), os participantes apresentaram 11 

pontos ou menos e movimentos faciais menos simétricos, quando comparadas 

as pontuações obtidas para as diferentes hemifaces. 

 

As diferenças não foram significativas quando comparados os grupos 

em relação à realização dos movimentos faciais involuntários (Tabela 5). Os 

participantes poderiam receber o máximo de 6 pontos para cada hemiface 

neste parâmetro de avaliação. Os resultados indicaram que a maioria dos 

participantes (G1 e G2) receberam pontuação total neste parâmetro de 

avaliação. 
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Tabela 5. Comparação intergrupos em relação aos movimentos involuntários. 
Movimentos Involuntários  

 Hemiface direita Hemiface esquerda 
Escores 3(%) 4(%) 5(%) 6(%) p-valor 3(%) 4(%) 5(%) 6(%) p-valor 
G1 - 3(15,8) 1(5,3) 15(78,9) 

0,415 
- 2(10,5) 3(15,8) 14(73,7) 

0,696 
G2 1(4,8) 3(14,3) 4(19,0) 13(61,9) 1(4,8) 2(9,5) 5(23,8) 13(61,9) 
Legenda:  G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de segundo grau profundo e terceiro grau; %- porcentagem de participantes; * - 
resultados significantes. 
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A Tabela 6 apresenta os dados obtidos em relação às deformidades de 

lábios e pálpebras e a presença de sincinesia ou hipertonia (achados 

negativos). Para G1, a tabela mostra predominância de pontuação 0, indicando 

ausência de achados negativos. Quanto à G2, observa-se que os participantes 

apresentaram sintomas considerados moderados em relação aos achados 

negativos, decorrentes da presença de contratura muscular. 
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TABELA 6. Comparação intergrupos em relação aos achados negativos. 

Achados Negativos  
 Hemiface direita Hemiface esquerda 
Escores -4(%) -3(%) -2(%) -1(%) 0 p-valor -4(%) -3(%) -2(%) -1(%) 0 p-valor 
G1 - - 1(5,3) 2(10,5) 16(84,2) <.001* - - 1(5,3) 3(15,8) 15(78,9) 0,002* 
G2 2(9,5) 2(9,5) 5(23,8) 10(47,6) 2(9,5) 2(9,5) 1(4,8) 5(23,8) 10(47,6) 13(14,3) 
Legenda : G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de segundo grau profundo e terceiro grau; %- porcentagem de participantes; * - 
resultados significantes. 
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Em decorrência dos resultados obtidos para as pontuações gerais do 

protocolo da mímica facial, foi realizada análise detalhada das pontuações 

obtidas nos subitens de cada área do protocolo. Essa análise é apresentada na 

Tabela 7. 
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TABELA 7. Comparação intergrupos em relação aos valores do protocolo de avaliação da mímica facial. 
Escores  

 Hemiface direita Hemiface esquerda 
 G1 G2 p-valor G1 G2 p-valor 
 0(%) 1/-1(%) 2/-2(%) 0(%) 1/-1(%) 2/-2(%)  0(%) 1/-1(%) 2/-2(%) 0(%) 1/-1(%) 2/-2(%)  

Movimentação Voluntária               
Fronte - 4(21,1) 15(78,9) - 2(9,5) 19(90,5) 0,398 - 2(10,5) 17(89,5) - 4(19) 17(81) 0,664 
Pálpebras 1(5,3) 1(5,3) 17(89,5) - - 21(100) 0,312 1(5,3) 1(5,3) 17(89,5) - - 21(100) 0,312 
Elevação do lábio superior - 2(10,5) 17(89,5) - 9(42,9) 12(57,1) 0,022* - 3(15,8) 16(84,2) - 5(23,8) 16(76,2) 0,698 
Tração oblíqua da boca - 2(10,5) 17(89,5) - 12(57,1) 9(42,9) 0,003* - 3(15,8) 16(84,2) - 11(52,4) 10(47,6) 0,022* 
Tração horizontal da boca - 3(15,8) 16(84,2) - 15(71,4) 6(28,6) 0,001* - 5(26,3) 14(73,7) - 14(66,7) 7(33,3) 0,014* 
Fechamento dos lábios - 2(10,5) 17(89,5) - 12(57,1) 9(42,9) 0,003* - 4(21,1) 15(78,9) - 12(57,1) 9(42,9) 0,027* 
Depressão do lábio inferior - 2(10,5) 17(89,5) - 7(33,3) 14(66,7) 0,133 - 2(10,5) 17(89,5) - 8(38,1) 13(61,9) 0,069 

 
Movimentação Involuntária               

Piscar - 1(5,3) 18(94,7) - 1(4,8) 20(95,2) 0,999 - 1(5,3) 18(94,7) - 1(4,8) 20(95,2) 0,999 
Falar - 2(10,5) 17(89,5) - 4(19) 17(81) 0,664 - 2(10,5) 17(89,5) - 3(14,3) 18(85,7) 0,999 
Sorriso/riso - 4(21,1) 15(78,9) - 8(38,1) 13(61,9) 0,311 - 5(26,3) 14(73,7) - 8(38,1) 13(61,9) 0,511 

 
Achados Negativos               

Deformidade (repouso) 
Pápebras 

18(94,7) 1(51,3) - 20(95,2) 1(4,8) - 0,999 18(94,7) 1(5,3) - 20(95,2) 1(4,8) - 0,999 

Deformidade (repouso) 
Lábios 

18(94,7) - 1(5,3) 15(71,4) 4(19) 2(9,5) 0,104 17(89,5) 1(5,3) 1(5,3) 16(76,2) 3(14,3) 2(9,5) 0,531 

Sincinesia/ hipertonia 18(94,7) 1(5,3) - 3(14,3) 11(52,4) 7(33,3) <.001* 18(94,7) 1(5,3) - 4(19) 11(52,4) 6(28,6) <.001* 
Legenda: G1 – participantes com queimadura de segundo grau superficial; G2 – participantes com queimadura de segundo grau profundo e terceiro grau; %- porcentagem de participantes; * - 
resultados significantes. 
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A análise dos subitens dos movimentos faciais voluntários indicou que 

indivíduos com queimaduras mais graves (G2) apresentaram pontuação 

significativamente menor para os movimentos correspondentes aos músculos 

envolvidos na realização do sorriso (elevação do lábio superior, tração oblíqua 

dos lábios e tração horizontal dos lábios) e para o fechamento labial. Além 

disso, os participantes de G2 apresentaram pontuações mais baixas 

considerando a presença de achados negativos, em decorrência da presença 

de contratura muscular. 
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DISCUSSÃO 

 

A prática baseada em evidências requer que as relações entre 

intervenções e resultados sejam estabelecidas. Uma vez que essa prática 

analisa os resultados com base em evidências, é necessário que os 

profissionais da área identifiquem, implementem e organizem os processos de 

reabilitação, com o objetivo de melhorar sua eficácia43-44. Isso só é possível se 

as condições iniciais de saúde dos pacientes forem devidamente mapeadas. 

 

Até o presente momento, este é o primeiro estudo que realizou uma 

caracterização clínica extensa, investigando o impacto das queimaduras de 

segundo e terceiro grau em cabeça e pescoço nos movimentos motores orais 

e na mímica facial. Os resultados indicaram que participantes com 

queimaduras de segundo grau profundo e queimaduras de terceiro grau 

apresentaram um pior desempenho quando comparados aos participantes 

com queimaduras de segundo grau superficiais.  

 

Os resultados confirmaram o que já foi descrito na literatura, indicando 

que contraturas e cicatrizes hipertróficas tem um impacto negativo sobre o 

sistema miofuncional oral18,21-26,28,32. No entanto, os resultados globais obtidos 

no AMIOFE-E indicaram que, tanto participantes com queimaduras de 

segundo grau quanto de terceiro grau, apresentaram déficits similares 

relacionados aos órgãos motores orais e a mobilidade dos mesmos (os 

escores descritos para normalidade não foram observados em ambos os 

grupos de participantes).  
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Segundo a literatura, a cicatrização das feridas e as intervenções 

médicas podem explicar as diferenças encontradas nos grupos de 

participantes. Enquanto as queimaduras de segundo grau superficiais 

geralmente curam sem cicatrizes, as queimaduras de segundo grau profundo 

na região de pescoço normalmente requerem intervenção cirúrgica. Após a 

cura inicial, com o fechamento da ferida e a epitelização completa, os 

pacientes com queimaduras de segundo grau profundo necessitam de um 

gerenciamento e monitoramento cuidadoso, pois apresentam um potencial 

para desenvolver cicatrizes hipertróficas graves e contraturas45-46. 

Queimaduras de terceiro grau são normalmente enxertadas. A tensão na 

região de pescoço pode promover a cicatrização hipertrófica45. Além dos 

problemas físicos, os estudos indicaram claramente que cicatrizes de 

queimaduras extensas em cabeça e pescoço podem causar alterações 

permanentes aos órgãos motores orais17-18,20,22. 

 

Os resultados do presente estudo também indicaram a presença de 

déficits quanto aos movimentos da mandíbula. Os grupos avaliados diferiram 

significativamente apenas quando considerada a medida de abertura oral 

máxima, sendo que o segundo grau profundo e terceiro grau de queimadura 

apresentaram movimentos mais restritos. Esse resultado dos movimentos 

mandibulares pode ser explicado pelo fato de que, apesar de alguns 

participantes do G2 terem realizado a comissuroplastia, esses participantes 

ainda permaneceram com restrições para abrir a boca. De acordo com estudos 

anteriores40,41,47, os valores esperados para movimentos mandibulares em 

indivíduos saudáveis são: abertura máxima – entre 40 milímetros e 60 
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milímetros; lateralização mandibular – entre 7 milímetros e 11 milímetros (para 

cada lado); protrusão mandibular – entre 7 milímetros e 11 milímetros, sem 

distinção entre os gêneros e faixas etárias. Analisando cuidadosamente os 

resultados obtidos, observa-se que os participantes com queimaduras de 

segundo grau profundo e terceiro grau apresentaram maior limitação de todos 

os movimentos mandibulares, quando comparados com as medidas esperadas 

para indivíduos saudáveis.  

 

A função mandibular deve adaptar-se a uma ampla variedade de fatores 

que interferem no sistema estomatognático48. Os movimentos mandibulares 

são responsáveis por modificações espaciais intraorais. Estes movimentos têm 

um forte impacto na mastigação, deglutição e nos padrões de fala, uma vez 

que são responsáveis por permitir os movimentos adequados da língua e de 

outros tecidos moles (amplitude) no interior da cavidade oral49. O movimento 

de abertura máxima tem sido utilizado tradicionalmente para avaliar a função 

da articulação temporomandibular (ATM)50-51. O funcionamento adequado da 

ATM é, portanto, refletido pelos movimentos da mandíbula. A literatura indica 

que a limitação funcional secundaria à queimadura geralmente é resultante de 

uma alteração anatômica sofrida por uma articulação52. O grau em que a 

função de uma articulação é afetada pode ser influenciada pela grande perda 

de tecido mole e pelo grau de dor associada ao movimento28,30. Queimaduras 

de terceiro grau também podem resultar em danos secundários aos músculos, 

ossos, tendões e ligamentos28. 
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Os estudos indicaram que, mesmo quando as limitações funcionais e/ou 

estruturais estão presentes, as funções orofaciais são viabilizadas por meio de 

adaptações que muitas vezes não são percebidas pelo indivíduo53. 

Adaptações estruturais e musculares decorrentes de inúmeras doenças com 

etiologias diferentes podem ser responsáveis pela restrição da função 

muscular, que por sua vez pode ter um impacto sobre os movimentos 

mandibulares54. Esta redução na atividade muscular pode causar problemas 

estruturais futuros, tais como a atrofia (falta de uso) e, portanto, redução da 

força muscular, o que pode restringir ainda mais os movimentos mandibulares 

e causar alterações estruturais na ATM55-56. Da mesma forma, a dor muscular 

facial é uma condição que pode estar associada a alterações fisiológicas, 

como alterações vasculares e contração dos músculos adjacentes quando 

desequilíbrios musculares funcionais estão presentes57. A redução dos 

movimentos mandibulares, em decorrência da atrofia muscular ou presença de 

dor, podem causar alterações ou compensações na execução das funções 

estomatognáticas. Os resultados do presente estudo sugerem que pacientes 

com queimaduras em cabeça e pescoço, especialmente quando apresentam 

contraturas cicatriciais na região perioral, devem ser considerados de risco 

para o desenvolvimento de futuras desordens temporomandibulares. 

 

Como esperado, os participantes também apresentaram déficits na 

avaliação da mímica facial. Os resultados de queimaduras graves são 

debilitantes e frequentemente, determinam condições emocionais associadas 

a uma variedade de problemas funcionais e estéticos1,13. Os participantes com 

queimaduras mais graves (G2) apresentaram maiores limitações ao realizar 
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movimentos faciais voluntários, devido à presença de cicatrizes hipertróficas. 

Os participantes de G2, no entanto, não diferiram significantemente dos 

participantes de G1 quando considerando os movimentos faciais involuntários. 

Esse resultado pode ser explicado pelas diferenças ao executar movimentos 

voluntários e involuntários. Expressões faciais naturais tendem a ter uma gama 

mais sutil de movimentos58. Ao avaliar os movimentos faciais voluntários, foi 

solicitado aos participantes que realizassem o movimento com a maior 

amplitude possível. Mesmo que o objetivo principal no tratamento das 

queimaduras faciais seja a restauração das subunidades faciais normais, 

alcançando um equilíbrio anatômico aceitável ou boa simetria e uma 

expressão facial dinâmica, os resultados do tratamento nem sempre são bem 

sucedidos14. O tratamento das queimaduras faciais continua a ser um dos 

temas mais discutidos na área. No momento, a estratégia e as opções de 

tratamentos tendem a variar consideravelmente em toda a literatura. 

 

No ano 2000, o tratamento para pacientes com queimaduras no Brasil 

foi regulamentado pelo Ministério da Saúde59. Em 1994, a cidade de São Paulo 

realizou a primeira publicação sobre procedimentos técnicos para assistência 

de pacientes com queimaduras60. Desde o ano 2000, 42 centros de 

queimaduras com estrutura física e funcional foram regulamentados pelo 

Ministério da Saúde, bem como equipes multiprofissionais especializadas60. 

Embora a reabilitação seja o maior destaque, um trabalho de qualidade ainda 

precisa ser realizado. É fundamental que os centros de referência ao 

atendimento de pacientes com queimaduras avaliem o resultado funcional dos 

pacientes queimados, incluindo o papel de todos os profissionais envolvidos no 
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processo de reabilitação. Isto é importante não só para avaliação da 

deficiência (limitações), mas também para a avaliação das equipes 

multiprofissionais. Fonoaudiólogos, conforme determinado pelo Ministério da 

Saúde, não fazem parte da equipe multiprofissional designada para tratar 

pacientes com queimaduras. 

 

Finalizando, uma das possíveis limitações do presente estudo é que o 

AMIOFE-E38 e o protocolo clínico da mímica facial42 não foram desenvolvidos 

especificamente para avaliar pacientes com queimaduras, mas sim, para 

investigar os déficits motores orais e os distúrbios orais primários e os déficits 

da mímica facial e demais alterações consequentes da paralisia facial, 

respectivamente. Por essa razão, estes protocolos não incluem os parâmetros 

de avaliação específicos para investigar o impacto de perdas de diferentes 

quantidades de tecido mole (pele) sobre as funções motoras orais. A avaliação 

do sistema miofuncional orofacial é um passo fundamental para o diagnóstico 

dos distúrbios miofuncionais orais, que estão presentes em várias patologias, 

incluindo as queimaduras21-22,27,29. No presente estudo, foi verificado como as 

queimaduras na região de cabeça e pescoço podem afetar os órgãos motores 

orofaciais e as funções estomatognáticas, incluindo os movimentos da mímica 

facial. Neste sentido, os protocolos adotados demonstraram serem 

instrumentos eficazes para essa caracterização/diagnóstico. No entanto, 

protocolos específicos para avaliar o impacto no sistema miofuncional orofacial 

em queimaduras em cabeça e pescoço devem ser considerados em estudos 

futuros.  
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CONCLUSÃO 

 

Pacientes com queimaduras de cabeça e pescoço apresentaram déficits 

significativos relacionados a postura, posição e mobilidade das estruturas 

miofuncionais orais, incluindo os movimentos da mímica facial. As 

queimaduras em região perioral que resultaram em microstomia ou contratura 

da boca reduzem os movimentos mandibulares. Estes pacientes devem ser 

considerados de risco para o desenvolvimento de futuras desordens 

temporomandibulares.   
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