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RESUMO 

 

 
Prandini EL. Força e mobilidade da língua na fissura labiopalatina [dissertação]. 
Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 

Objetivo: Os indivíduos com fissura labiopalatina vivenciam um desequilíbrio 

morfofuncional desde a vida intrauterina influenciando o crescimento craniofacial e o 

desempenho das funções orais. O objetivo deste estudo foi avaliar a força e a 

mobilidade da língua destes indivíduos, bem como de um grupo controle formado 

por indivíduos sem essa malformação e com boa relação dento-oclusal, para 

verificar a relação entre a força e a mobilidade da língua e a relação entre a força da 

língua e as funções de respiração, mastigação, deglutição e fala. Método: Após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foram avaliados 59 indivíduos com 

idade entre 18 e 28 anos (média=23 anos e 3 meses), de ambos os gêneros, 30 com 

fissura unilateral completa de lábio e palato reparada e 29 com boa relação dento-

oclusal, sem fissura labiopalatina e outras malformações. Foi realizado o exame 

miofuncional orofacial (MBGR) para verificar a mobilidade da língua e as funções de 

respiração, mastigação, deglutição e fala. Imagens do exame foram registradas e 

analisadas por três examinadores, com boa concordância entre eles verificada pela 

medida Kappa. O exame da força da língua utilizou o instrumento Iowa Oral 

Performance Instrument (IOPI) nas provas de elevação, lateralização para a direita e 

para a esquerda e protrusão da língua, além do teste de resistência. As correlações 

entre a força e a mobilidade da língua e, entre a força da língua e as funções de 

respiração, mastigação, deglutição e fala foram estabelecidas pelo Coeficiente de 

Correlação de Spearman. Resultados e Conclusão: Na amostra estudada, a 

relação significativa entre a força e a mobilidade da língua, bem como entre a força 

da língua e as funções de respiração, mastigação, deglutição e fala não foi 

verificada. 

 

Palavras-chave: Fenda labial. Fissura palatina. Língua. Sistema estomatognático. 

Avaliação. 

 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Prandini EL. Tongue strength and mobility in cleft lip and palate [dissertation]. Bauru: 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 
2014. 
 

Objective: Cleft lip and palate individuals experienced a morphofunctional imbalance 

since intrauterine life influencing on craniofacial growth and oral function 

performance. This study aimed to evaluate the tongue strength and mobility of these 

individuals compared with those of a control group without cleft lip and palate and 

with good occlusal relationship, to verify the relationship between tongue strength 

and mobility; and tongue strength and the functions of breathing, mastication, 

swallowing, and speech. Method: After the approval of the Ethical Committee in 

Research, 59 individuals aged between 18 and 28 years (mean=23 years and 3 

months), both genders, were evaluated comprising 30 individuals with repaired 

complete cleft lip and palate and 29 individuals with good occlusal relationship and 

without cleft lip and palate and other malformations. The orofacial myofunctional 

evaluation (MBGR) was conducted to verify the tongue mobility and the functions of 

breathing, mastication, swallowing, and speech. The images of the evaluation were 

recorded and analyzed by three examiners with good agreement among them 

verified by Kappa test. The evaluation of the tongue strength used the Iowa Oral 

Performance Instrument (IOPI) during the elevation, left and right lateralization and 

protrusion of the tongue and endurance test. The correlations between the tongue 

strength and mobility, and among tongue strength and the functions of breathing, 

mastication, swallowing, and speech were established by Spearman Correlation 

Coefficient. Results and Conclusion: In the studied sample, the significant 

relationship between tongue strength and mobility and among tongue strength and 

the functions of breathing, mastication, swallowing, and speech was not verified.  

 
Keywords: Cleft lip. Cleft palate. Tongue. Stomatognathic system. Evaluation. 

 



 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
Figura 1 -  A: Iowa Oral Performance Instrument (IOPI system); B: Adaptação 

do bulbo do equipamento IOPI em uma espátula de madeira ........  37 

Figura 2 - Distribuição do grupo estudo segundo a frequência das 

pontuações obtidas para cada aspecto funcional avaliado .............  41 

Figura 3 - Distribuição do grupo controle segundo a frequência das 

pontuações obtidas para cada aspecto funcional avaliado .............  42 

 



 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 -  Concordância entre os examinadores para cada função 

avaliada .........................................................................................  35 

Tabela 2 - Mediana, valor mínimo e máximo obtidos na avaliação da 

mobilidade da língua e das funções orofaciais para os grupos 

estudados ......................................................................................  41 

Tabela 3 - Médias, desvios padrão, mediana, valor mínimo e máximo 

obtidos dos grupos estudados para as provas de força da 

língua .........................................................................................  42 

Tabela 4 - Correlação entre os valores da força da língua nas diferentes 

provas e os aspectos funcionais avaliados em ambos os grupos 

estudados ......................................................................................  43 

 



 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 
CEP Comitê de Ética e Pesquisa 

HRAC-USP Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo 

IOPI Iowa Oral Performance Instrument 

kgf Kilograma-força 

kPa Kilopascal 

MBGR Proposta de Exame Miofuncional Orofacial 

 



 



 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO E LITERATURA .............................................................. 15 

2 OBJETIVOS ............................................................................................. 25 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS ..................................................................... 29 

3.1 ASPECTO ÉTICO .................................................................................... 31 

3.2 CASUÍSTICA ............................................................................................ 31 

3.3 PROCEDIMENTOS .................................................................................. 32 

3.3.1 Exame miofuncional orofacial ............................................................... 33 

3.3.2 Exame da força da língua ...................................................................... 36 

3.4 ANÁLISES DOS RESULTADOS .............................................................. 37 

4 RESULTADOS ......................................................................................... 39 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................ 45 

6 CONCLUSÃO .......................................................................................... 57 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 61 

 ANEXO ..................................................................................................... 69 

 



 



 

1 INTRODUÇÃO E LITERATURA 
 

  



 

  



1 Introdução e Literatura 17 

1  INTRODUÇÃO E LITERATURA 

 

 

A fissura labiopalatina é a malformação mais frequente no ser humano, que 

pode ser diagnosticada mesmo na fase pré-natal (VACCARI-MAZZETTI; KOBATA; 

BROCK, 2009). No Brasil, um estudo epidemiológico identificou ocorrência de 1:650 

nascimentos (NAGEM; MORAES; ROCHA, 1968). Sua etiologia é multifatorial, na 

qual os fatores genéticos e ambientais desempenham papel de relevância na 

determinação da malformação (GARIB et al., 2010). 

Os indivíduos com fissura labiopalatina, geralmente, apresentam má oclusão 

resultante da presença da fissura em si, das anomalias dentárias associadas, 

principalmente aos dentes adjacentes à fissura, bem como da deficiência no 

desenvolvimento do terço médio da face, ocasionada pelas cirurgias primárias 

(FREITAS et al., 2009; GARIB et al., 2010; BARTZELA et al., 2012). 

A alteração da oclusão pode apresentar-se de forma acentuada e envolver 

os dentes e as bases ósseas, denominada deformidade dentofacial, cujo tratamento 

indicado é a associação da ortodontia com a cirurgia ortognática (OKAZAKI, 1999), 

uma vez que somente o tratamento ortodôntico não pode corrigir a alteração. 

Nesses casos, além do comprometimento esquelético, a harmonia do sistema 

estomatognático é afetada, com repercussão no aspecto muscular (GOTO et al., 

2006; KUBO et al., 2006), em que ocorre adaptação da musculatura para a 

realização das funções orais. 

Mesmo para os casos em que a fissura labiopalatina não está presente, os 

desvios na posição dentária, as discrepâncias esqueléticas no sentido vertical e 

horizontal, além dos distúrbios neuromusculares e as obstruções das vias aéreas 

levam a desarmonia dentoesquelética, que afetará a condição muscular, uma vez 

que a morfologia influencia a função, bem como a função condiciona a morfologia 

(MOYERS, 1991). 

De acordo com Enlow (1993), as forças biomecânicas têm por princípio a 

inter-relação da forma com a função, pois os ossos crescem e se desenvolvem na 

dependência das forças fisiológicas impostas sobre eles, adaptando, deste modo, 

sua estrutura à complexidade das funções. A teoria da matriz funcional, proposta por 

Moss e Salentijn (1971) considera que o tecido ósseo, que contém informações 
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genéticas para o crescimento, é influenciado durante este período pelos tecidos 

moles, e que os componentes funcionais cranianos são o meio para a realização das 

funções. Tais componentes são constituídos de uma matriz funcional, responsável 

por executar a função, e uma unidade esquelética, responsável por proteger e 

suportar a matriz funcional. 

Nesse sentido as forças que atuam sobre a dentição são principalmente 

produzidas pela musculatura da língua, lábios e bochechas e tais forças têm o papel 

de guiar a erupção dos dentes, o que influencia a oclusão e mantém a forma do arco 

dentário, bem como a estabilidade do todo o sistema (WEINSTEIN et al., 1963; 

PROFFIT, 1978; RUAN et al., 2005). Assim a posição da língua na cavidade oral 

exerce influencia no tratamento ortodôntico, no equilíbrio miofuncional orofacial e no 

diagnóstico e terapia do ronco e apneia obstrutiva do sono (ENGELKE; MENDOZA; 

REPETTO, 2006). De acordo com Bianchini (2002), as estruturas do sistema 

estomatognático agem de forma conjunta para realizar as funções orais como 

respiração, sucção, mordida, mastigação, deglutição e fala, e, se ocorrer 

comprometimento em uma delas, desencadeará um desequilíbrio generalizado no 

sistema. 

Em indivíduos com deformidade dentofacial, a função da língua se encontra 

alterada, o que leva a adaptação para realizar a mastigação e a deglutição 

(PEREIRA et al., 2005; STAHL et al., 2007; TRAWITZKI et al., 2011). Além disso, a 

disfunção da língua também pode implicar na precisão da fala (GOOZÉE; 

MURDOCH; THEODOROS, 2001; TRAWITZKI et al., 2011).  

Assim, a mobilidade da língua, habilidade essencial para o desempenho das 

funções orais, tem sido alvo de alguns estudos, Santos e Pereira (2001) avaliaram 

29 indivíduos com deformidade dentofacial entre 11 e 33 anos que apresentavam 

classe III de Angle, e em 72% deles a alteração nesse aspecto estava presente. Em 

indivíduos com fissura labiopalatina, Alves (2008) avaliou a mobilidade labial e 

lingual de 20 adultos jovens, antes da realização da cirurgia ortognática, e observou 

em 85% deles comprometimento na mobilidade lingual, a maioria em movimentos 

que exigem maior habilidade e precisão, o que foi justificado pela presença da 

mordida cruzada anteroposterior. Ao estudar, dentre outros aspectos, a mobilidade 

da língua de 30 crianças com fissura labiopalatina, comparativamente a um grupo 
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controle, Modolo (2012) também observou mobilidade lingual reduzida no grupo com 

fissura. 

Dessa forma, fica claro que a atividade muscular, bem como as funções 

orais influenciam o crescimento craniofacial, e que se este ocorrer de maneira 

alterada, também irá influenciar o desempenho das funções (MAGNANI, 2001; 

JUNG; YANG; NAHM, 2003), portanto tendo em vista o importante papel da língua 

no desempenho das funções orais e no equilíbrio do sistema estomatognático, 

estudar a ação desta torna-se essencial para compreender as disfunções e suas 

repercussões no complexo craniofacial. 

Por muitos anos, pesquisadores têm procurado desenvolver métodos para 

mensurar a força exercida pela língua na cavidade oral e, deste modo, métodos 

qualitativos e quantitativos são relatados. Na Fonoaudiologia, o método mais 

utilizado na avaliação clínica é o qualitativo, em que o indivíduo deve opor 

resistência à força exercida pelo examinador, porém este depende da experiência do 

profissional (FURLAN et al., 2012). Para a avaliação quantitativa, são utilizados 

instrumentos que mensuram a força de forma direta e outros de forma indireta, por 

meio da medida da pressão correlacionada posteriormente a uma força, o que 

permite obter um resultado objetivo. Na literatura são encontrados estudos 

relacionados à força da língua e que utilizaram diferentes métodos: bocais contendo 

sensores; sensores fixados nos dentes, palato ou em placas no palato; bulbos 

contendo fluidos e conectados a sensores de pressão, bem como outras tecnologias 

além dessas (CLARK et al., 2003; MOTTA et al., 2004; HEWITT et al., 2008; 

VITORINO, 2010; FURLAN, 2011; TRAWITZKI et al., 2011; FURLAN et al., 2012). 

Assim, estudos com diferentes instrumentos se propuseram a mensurar a 

pressão que a língua exerce na cavidade oral (ONO; HORI; NOKUBI, 2004; 

YOSHIDA et al., 2006), durante a fala (CLARK et al., 2003; SOLOMON; ROBIN, 

2005), a deglutição (CLARK et al., 2003), a mastigação (HORI; ONO; NOKUBI, 

2006), o repouso (TSUIKI; HANDA; OHYAMA, 2007), bem como em situação de 

máxima contração voluntária (SOLOMON; ROBIN, 2005; HEWITT et al., 2008; 

LENIUS; CARNABY-MANN; CRARY, 2009; TRAWITZKI et al., 2011), na porção 

anterior e no dorso da língua, em adultos jovens (BORGES et al., 2008; TRAWITZKI 

et al., 2011) e em crianças (BALBINO et al., 2008). Também tem sido estudada 

quanto ao gênero (MORTIMORE et al., 1999; STIERWALT; YOUMANS, 2007; 
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TRAWITZKI et al., 2011) e a idade (MORTIMORE et al., 1999; CLARK et al., 2003), 

em casos com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono (MORTIMORE et al., 1999) 

ou doenças neurológicas (SOLOMON; ROBIN; LUSCHEI, 2000; GOOZÉE; 

MURDOCH; THEODOROS, 2001; SOLOMON; ROBIN, 2005; TSUIKI; HANDA; 

OHYAMA, 2007; HEWITT et al., 2008) e da região da cabeça e pescoço (WHITE et 

al., 2009). São ainda encontrados estudos relacionados aos exercícios de língua 

(HEWITT et al., 2008; CLARK et al., 2009), à pressão do lábio e da língua quanto 

aos tipos de má oclusão (LAMBRECHTS et al., 2010), assim como à força máxima 

isométrica da língua em casos com deformidade dentofacial, comparado a 

indivíduos saudáveis (SILVA et al., 2013) e, em indivíduos com fissura labiopalatina 

(VAN LIERDE et al., 2014). 

No início de 1990 foi desenvolvido um instrumento para mensurar a pressão 

gerada pelo contato entre a língua e o palato, que tornou-se um meio objetivo de 

avaliar a força e a resistência da língua (ADAMS et al., 2013). Trata-se do Iowa Oral 

Performance Instrument (IOPI system), um instrumento portátil, não invasivo e de 

fácil utilização, com medidas rápidas, precisas e confiáveis, comercializado pela IOPI 

Medical LLC, USA (CLARK et al., 2003; ADAMS et al., 2013; IOWA ORAL 

PERFORMANCE INSTRUMENT, 2013). Os resultados são fornecidos por meio da 

medida do pico de pressão máxima que a língua exerce sobre o bulbo do 

equipamento, expresso em unidades de pressão, o kilopascal (kPa), conforme 

especificações do manual do fabricante (IOWA ORAL PERFORMANCE 

INSTRUMENT, 2013). 

Yoshikawa et al. (2011) compararam três tipos de equipamento para 

mensurar a pressão da língua em 22 adultos saudáveis, com média de idade de 25 

anos. Os equipamentos testados foram: um dispositivo contendo uma sonda 

descartável e um manômetro de pressão, o IOPI, e o manômetro “Kay” 

(KayPENTAX Digital Swallowing Workstation™ e Kay Swallowing Signals Lab), um 

dispositivo com três bulbos fixos em uma faixa no palato com um manômetro 

aderido. Concluíram que os três dispositivos são capazes de mensurar valores 

semelhantes para a pressão da língua. 

Já Nascimento, Giglio e Porto (2014) compararam um instrumento que 

oferece valores para a força da língua, por meio da medida do pico de pressão 

máxima desta, o IOPI (kPa), com outro instrumento que oferece valores para a força 
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da língua por meio da medida direta desta, o dinamômetro, Kratos - modelo DDK/M 

(kgf). Neste estudo foram avaliados 63 indivíduos com idades entre 18 e 45 anos 

subdivididos em grupos com e sem deformidade dentofacial e os autores concluíram 

que as medidas de ambos os instrumentos foram positivamente correlacionadas. 

Como este, vários outros estudos são encontrados na literatura utilizando o 

equipamento IOPI, Solomon, Drager e Luschei (2002) estudaram 10 adultos jovens, 

saudáveis para avaliar, dentre outros aspectos, a pressão da língua e o potencial de 

fadiga. Segundo os autores, o resultado obtido confirmou que a pressão da língua 

diminui com o aumento do tempo de esforço desta. Já ao avaliar 10 adultos 

saudáveis com média de idade de 23,6 anos e comparar os valores da força da 

língua com e sem apoio da mandíbula, Solomon e Munson (2004) constataram que 

a força máxima da língua é obtida sem o apoio da região mandibular. 

Os valores da pressão da língua contra o palato, também mensurados pelo 

IOPI, foram comparados aos potenciais eletromiográficos em 7 adultos saudáveis, 

com idades entre 21 e 37 anos, tendo sido verificado que a pressão maior da língua 

coincide com o aumento da atividade dos músculos do assoalho da boca, da língua 

e dos abaixadores da mandíbula (PALMER et al., 2008). 

No estudo de Clark et al. (2009), ao avaliarem o efeito de um programa de 

exercícios para a musculatura lingual em 39 adultos saudáveis, com média de idade 

de 37 anos, os autores observaram que a força da língua pode aumentar com a 

prática de exercícios, resultados estes confirmados pelos valores oferecidos pelo 

IOPI. 

Já o efeito da idade e do gênero sobre a pressão da língua foi estudado por 

Vitorino (2010) em 75 indivíduos saudáveis, falantes do português brasileiro, 

distribuídos em três grupos etários: 20 a 40 anos, 41 a 60 anos e 61 a 80 anos. Os 

resultados oferecidos pelo IOPI não mostraram diferenças entre as idades e entre os 

gêneros; contudo, os valores da resistência da língua foram menores em relação 

aos obtidos em estudos que avaliaram falantes do inglês. 

Trawitzki et al. (2011), utilizaram um dinamômetro para investigar a 

influência do gênero na força da língua, bem como as possíveis diferenças nesta 

medida em regiões distintas da língua. Neste estudo os autores avaliaram 50 

indivíduos saudáveis também falantes do português brasileiro, sendo 17 do gênero 
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masculino e 33 do feminino, com média de idade de 23 anos. Os resultados 

demonstraram que os indivíduos do gênero masculino apresentaram valores 

maiores para a força da língua quando comparados aos indivíduos do gênero 

feminino, assim como a porção anterior da língua demonstrou valores maiores para 

a força do que o dorso da língua em ambos os grupos. 

Clark e Solomon (2012) utilizaram o IOPI para avaliar a influência do gênero 

e da idade na força orofacial em 171 adultos saudáveis, norte americanos, divididos 

em três grupos: 18 a 29 anos, 30 a 59 anos e 60 a 89 anos. Não encontraram 

diferença entre os gêneros, porém observaram valores menores para algumas 

provas, nos indivíduos mais velhos. 

Alguns estudos analisaram a pressão da língua em relação aos aspectos da 

fala. Solomon, Robin e Luschei (2000) não encontraram correlação entre os valores 

da força da língua, fornecidos pelo IOPI com aspectos como, velocidade e precisão 

articulatória, em indivíduos com doença de Parkinson; embora a resistência da 

língua tenha sido menor no grupo com a doença, comparado a indivíduos saudáveis. 

Neel, Palmer e Gass (2008) avaliaram a pressão da língua em seis 

mulheres, com idades entre 19 e 36 anos, durante a emissão de sílabas e 

compararam com os resultados da analise acústica das emissões. Os autores 

observaram distorções na produção das sílabas, porém em menor frequência que 

em outros estudos e concluíram que o IOPI pode ser útil para estabelecer relação 

entre a força da língua e a inteligibilidade de fala em uma ampla variedade de 

distúrbios que afetam a fala. 

Os valores da força da língua de 57 adultos saudáveis, com idades entre 20 

e 78 anos, medidos pelo IOPI, foram relacionados aos resultados das provas de 

articulação em dois testes de fala, diadococinesia oral e leitura em voz alta. Os 

resultados mostraram baixa relação entre os dois testes de articulação e, segundo 

os autores, os próximos estudos devem enfocar a precisão e a coordenação dos 

movimentos e não só a força da língua (NEEL; PALMER, 2012). 

A deglutição e sua relação com os valores da pressão da língua também 

foram motivo de alguns estudos. Clark et al. (2003) verificou a relação entre as 

medidas objetivas e subjetivas da força da língua e a fase oral da deglutição (IOPI e 

videofluoroscopia da deglutição), em 63 indivíduos com disfagia, cuja média de 
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idade era de 70,2 anos. Os autores concluíram que há relação entre as medidas 

para o diagnóstico das alterações da fase oral da deglutição. 

Já investigar a pressão máxima, a pressão durante a deglutição e a 

porcentagem da medida da pressão máxima utilizada na deglutição, foi o propósito 

do estudo de Youmans e Stierwalt (2006), utilizando o IOPI. Os autores avaliaram 90 

adultos, divididos por gênero e idade, tendo sido observado que a pressão máxima 

da língua durante a deglutição difere de acordo com o tipo de alimento, mas não é 

influenciada pelo gênero ou pela idade. 

No estudo de Stierwait e Youmans (2007), os autores compararam a força 

da língua entre dois grupos pareados por idade e gênero, utilizando o IOPI. A 

amostra envolveu 200 adultos saudáveis, com média de idade 43,7 anos, e 50 

disfágicos, com média de idade de 69 anos, tendo sido verificado diferença entre os 

gêneros e as idades, além de valores menores no grupo com disfagia. 

O efeito da deformidade dentofacial na força máxima da língua foi estudado 

por Silva et al. (2013) em 126 indivíduos brasileiros de 17 a 43 anos, a partir de um 

dinamômetro posicionado nas regiões anterior e do dorso da língua. A amostra foi 

distribuída em grupos segundo a classificação da condição dento-oclusal: classe I, II 

e III de Angle e os resultados não evidenciaram diferenças na força máxima da 

língua entre as regiões avaliadas ou entre os tipos de deformidade dentofacial. 

Em indivíduos com fissura labiopalatina, um estudo desenvolvido por Van 

Lierde et al. (2014) avaliou, dentre outros aspectos, a força da língua em 25 

indivíduos, com média de idade de 10,6 anos, comparativamente a um grupo 

controle, formado por 25 indivíduos sem fissura e com média de idade de 10,7 anos. 

Dos indivíduos com fissura, 20 deles (80%) haviam realizado terapia para a correção 

da fala por, no mínimo oito meses, com frequência de duas sessões semanais. Os 

valores da força e da resistência da língua foram obtidos por meio do IOPI, cujos 

resultados mostraram no grupo com fissura valores de força da língua, durante a 

elevação, de 37,2±15,3 e, no grupo controle, de 43±14,8. 

Os indivíduos com fissura labiopalatina, em especial aqueles com fissura 

completa de lábio e palato, vivenciam um desequilíbrio morfofuncional desde a vida 

intrauterina. Após a reparação cirúrgica da fissura, o equilíbrio do sistema 

estomatognático mantém-se comprometido, pois a deformidade dentofacial pode se 
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instalar, dando início ao tratamento ortodôntico e, em muitos casos, seguido do 

tratamento cirúrgico para a correção da desproporção maxilomandibular. 

Estudos que investigaram a força da língua em adultos com deformidade 

dentofacial são escassos. Por sua vez, não foram encontrados estudos que 

investigassem a força da língua em indivíduos, adultos jovens, com fissura 

labiopalatina, tão pouco sua interferência na mobilidade lingual e nas funções orais. 

Nesses casos, compreender a condição muscular e sua relação com a oclusão 

dentária e o esqueleto facial contribuirá para o diagnóstico das alterações 

miofuncionais orofaciais, uma vez que favorece a compreensão dos ajustes motores 

realizados na cavidade oral durante a posição habitual de repouso e o desempenho 

das funções de respiração, mastigação, deglutição e fala, o que permite direcionar o 

processo de reabilitação miofuncional, visando especialmente evitar as recidivas nos 

tratamentos físicos. 

Considerando-se que o protocolo de reabilitação da fissura labiopalatina leva 

aproximadamente 18 anos e envolve uma série de procedimentos clínicos e 

cirúrgicos interdisciplinares, há a necessidade de um olhar sobre o fator 

estabilidade/recidiva, que tem sido pouco explorado na literatura. Estudar o tema 

proposto tem relevância científica, na medida em que poderá contribuir para o 

conhecimento dos fatores causais relacionados à estabilidade das correções das 

más oclusões nesta população, uma vez que a Organização Mundial de Saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004) recomendou estudos para reduzir o 

“burden of care” nestes casos, ou seja, reduzir as consequências dos diversos 

tratamentos. O impacto social é atingido na medida em que o tema 

estabilidade/recidiva ganha importância na prevenção de novas intervenções 

ortodônticas e/ou cirúrgicas para a correção das recidivas de tratamento. 

Pretendeu-se, assim, investigar a força e a mobilidade da língua, além das 

possíveis repercussões nas funções de respiração, mastigação, deglutição e fala, 

em adultos jovens com fissura labiopalatina. Por essa razão, a hipótese levantada foi 

que a força da língua, assim como a sua mobilidade, estariam diminuídas nestes 

indivíduos devido à presença, de longa data, do desequilíbrio morfofuncional e com 

isso, iriam interferir no desempenho das funções orais. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Avaliar a força e a mobilidade da língua em indivíduos com fissura 

labiopalatina, bem como em um grupo controle, formado por indivíduos sem 

malformação e com boa relação dento-oclusal, para verificar: 

 a relação entre a força e a mobilidade da língua; 

 a relação entre a força da língua e as funções de respiração, mastigação, 

deglutição e fala. 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1  ASPECTO ÉTICO 

 

Este estudo prospectivo transversal recebeu aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (CEP do HRAC-USP), parecer nº 

349.150 de 30/07/2013 (Anexo A), e faz parte de um projeto maior denominado 

“Relações morfofuncionais nas desordens temporomandibulares e nas deformidades 

dentofaciais”, o qual também foi aprovado pelo CEP do HRAC-USP, parecer nº 

290.836 de 28/05/2013. Esse projeto maior, por sua vez, refere-se a um subprojeto 

que recebeu apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo e do 

qual participam o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, a Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto e a Faculdades de Odontologia de Bauru e de Ribeirão Preto. 

 

 

3.2  CASUÍSTICA 

 

Foram avaliados dois grupos de indivíduos, o grupo estudo, formado por 30 

indivíduos de ambos os gêneros, 60% do gênero masculino (n=18) e 40% do gênero 

feminino (n=12), com idade entre 18 e 28 anos (média=23 anos e 2 meses), que 

apresentavam fissura unilateral completa de lábio e palato, reparadas. 

Esses indivíduos encontravam-se entre a fase intermediária e final do 

tratamento ortodôntico, com previsão para a realização da cirurgia para avanço da 

maxila, a fim de corrigir a discrepância maxilomandibular. Não foram incluídos no 

estudo indivíduos que apresentavam síndromes óbvias e/ou documentadas no 

prontuário bem como relatos de problemas neurológicos. 

Inicialmente foi solicitada ao Centro de Processamento de Dados da 

instituição uma listagem dos casos que atendiam aos critérios de inclusão e, a partir 

desta listagem, os indivíduos foram agendados para a avaliação, conforme a 

disponibilidade de horário, durante os atendimentos de rotina na instituição. No dia 
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do atendimento, os indivíduos foram convidados a participar do estudo e 

esclarecidos quanto aos objetivos e avaliações a serem realizadas. 

Com a finalidade de obter valores de referência para a força da língua e 

comparar aos valores do grupo estudo, um grupo controle foi formado, constituído 

por 29 indivíduos de ambos os gêneros, 41% masculino (n=12) e 59% feminino 

(n=17), com idade entre 18 e 28 anos (média=23 anos e 3 meses). Tais indivíduos 

foram recrutados na comunidade acadêmica na qual o estudo foi realizado e não 

apresentavam fissura de lábio e/ou palato, evidenciavam boa relação dento-oclusal, 

boa saúde geral, sem relato de patologias da cabeça e pescoço, do sistema 

estomatognático e não estavam em tratamento ortodôntico, fisioterápico ou 

fonoaudiológico em andamento, ou finalizado há menos de dois anos. Ressalta-se 

que obter valores de referência fez-se necessário, tendo em vista que aqueles 

disponíveis na literatura relacionam-se apenas a algumas das provas propostas no 

presente estudo e também importantes para a compreensão dos distúrbios 

miofuncionais orofaciais. 

 

 

3.3  PROCEDIMENTOS 

 

Neste estudo foram realizados dois tipos de avaliações: o exame 

miofuncional orofacial e o exame da força da língua. 

Cabe ressaltar que no presente estudo utilizou-se o termo força da língua, 

por convenção, que segundo a resolução CONMETRO nº 12/88 (CONSELHO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 

1988) é definido como o que comunica a massa de 1 quilograma à aceleração de 1 

metro por segundo. Já, o termo pressão é definido como o que é exercido por uma 

força de 1 newton, uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1 metro 

quadrado de área, perpendicular à direção da força, termo este utilizado também em 

diversas áreas da ciência como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma 

ou mais forças sobre um determinado espaço, que pode ser líquido, gasoso ou 

sólido. Dessa forma, levando-se em conta a literatura fonoaudiológica, não está 

claro qual o melhor termo a ser utilizado (força ou pressão) para referir-se a medida 

da ação da língua. 
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3.3.1  Exame miofuncional orofacial 

 

Esse exame baseou-se em uma proposta de exame miofuncional orofacial 

(GENARO et al., 2009), validada para adultos entre 18 e 40 anos (MARCHESAN et 

al., 2011), idade compatível com a amostra do presente estudo. 

Foram avaliados a mobilidade da língua, o modo respiratório, o padrão 

mastigatório, a deglutição de líquido e a presença de alterações na fala. Tais 

aspectos foram registrados por meio de câmera digital (Sony DSC-HX1 9.1MP), 

sustentada por um tripé e posicionada a 1m de distância dos indivíduos que estavam 

sentados em uma cadeira com encosto. As imagens foram armazenadas em 

dispositivo móvel de memória, para análise posterior por três fonoaudiólogos 

experientes no atendimento de indivíduos com fissura labiopalatina, denominados 

examinadores. Estes analisaram as imagens disponibilizadas em um dispositivo 

portátil de armazenamento de dados e anotaram os resultados em planilha Excel. 

Em relação à mobilidade da língua, tarefas motoras, a partir de ordem 

verbal, foram executadas pelos indivíduos e atribuída uma pontuação que variou de 

zero a dois de acordo com o desempenho: 0=adequado, 1=alterado ou 2=ausente. A 

pontuação obtida para cada um dos oito movimentos analisados foi somada para a 

obtenção de um valor final, que variou de zero a 16, em que zero é o melhor 

desempenho e 16 o pior. Os seguintes movimentos foram solicitados: 

 protrair; 

 tocar o ápice na papila incisiva; 

 tocar o ápice sequencialmente nas comissuras direita e esquerda e no 

centro dos lábios superior e inferior; 

 tocar o ápice na bochecha direita; 

 tocar o ápice na bochecha esquerda; 

 estalar o ápice; 

 sugar a língua no palato; 

 vibrar. 

Quanto ao modo respiratório, foi considerando o tempo total do exame, 

incluindo a leitura silenciosa de um texto, por aproximadamente 2 minutos, enquanto 

os indivíduos mantinham uma quantidade pequena de água na boca. A pontuação 



3 Casuística e Métodos 34 

atribuída variou de zero a dois, em que: 0=nasal, 1=oro nasal e 2=oral. Além disso, 

foi acrescentado um ponto caso o indivíduo não tenha sido capaz de permanecer 

com a boca fechada durante a leitura silenciosa. Os valores foram somados para a 

obtenção da pontuação final, que variou de zero a três, em que zero foi a melhor 

condição e três a pior. 

Para a avaliação da mastigação habitual foi utilizado uma unidade de 

biscoito tipo wafer da marca Bauducco®, dividida em três porções de igual tamanho. 

O número de ciclos mastigatórios realizados em cada lado isoladamente, bem como 

simultaneamente, para cada uma das três porções foi mensurado e a pesquisadora 

somou o número de ciclos das três porções e calculou a porcentagem de ciclos 

realizados, para cada um dos lados. Em seguida, classificou o padrão mastigatório 

em: bilateral alternado (50% - 60% dos ciclos de um lado), unilateral preferencial 

(66% - 94% dos ciclos de um lado), unilateral crônico (95% - 100% dos ciclos em um 

único lado) ou bilateral simultâneo (95% dos ciclos em ambos os lados), de acordo 

com a classificação estabelecida pela literatura (FELÍCIO; FERREIRA, 2008; 

FELÍCIO; MEDEIROS; OLIVEIRA MELCHIOR, 2012). 

Na avaliação da deglutição foi utilizado um líquido (água) oferecido em um 

copo de 200 ml, que os indivíduos ingeriam em três partes, conforme instrução da 

avaliadora. Considerou-se a posição da língua e a contenção do líquido, atribuindo-

se pontos a cada aspecto, que poderia variar de zero a dois. A posição da língua 

não visualizada ou atrás dos dentes recebeu a pontuação zero, contra os dentes um, 

e entre os dentes dois; para a contenção adequada do líquido foi atribuída a 

pontuação zero e parcial ou inadequada um. Os valores foram somados para a 

obtenção da pontuação final, que variou de zero a três, em que zero foi a melhor 

condição e três a pior. 

Na análise da fala foi utilizada a nomeação de figuras (MARCHESAN, 2010) 

para identificar a presença de alterações como, interdentalização lingual, ausência 

ou pouca vibração do ápice da língua, ceceio, troca de ponto articulatório, 

articulação compensatória ou outra. Foi considerada a produção de grupos de fones 

nos quais há participação da língua, ou seja, o ponto articulatório depende da 

movimentação da língua: linguodentais [t], [d], [n]; linguoalveolares [s], [z], [l], [r]; e 

linguopalatais [ʃ], [Ӡ], totalizando nove fones (SPINELLI; MASSARI; TRENCHE, 

1989). Foi atribuída uma pontuação segundo a presença de alteração nos grupos de 
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fones, que poderia variar de zero a três, sendo: sem alteração (0), alteração em 

apenas um dos grupos de fones (1), alteração em dois grupos de fones (2), ou 

alteração nos três grupos de fones (3). Cabe informar que o tipo de alteração e quais 

os fones alterados não foram investigados no presente estudo. 

Após a obtenção das imagens referentes às funções orofaciais e à 

mobilidade da língua, essas foram armazenadas em dispositivo móvel de memória, 

para análise posterior por três fonoaudiólogos, experientes no atendimento de 

indivíduos com fissura labiopalatina, denominados examinadores. Estes analisaram 

as imagens que foram disponibilizadas em um dispositivo portátil de armazenamento 

de dados e anotaram os resultados em planilha Excel. Para analisar os dados 

obtidos na prova de mobilidade da língua, foi considerada a opinião da maioria dos 

examinadores em cada movimento testado e, em seguida, os pontos dos oito 

movimentos foram somados, a fim de se obter a pontuação final. Na análise da 

respiração, da mastigação, da deglutição e da fala, foi considerada a mediana da 

pontuação atribuída pelos examinadores. 

Dos três examinadores, dois analisaram 100% da amostra (n=59), enquanto o 

outro analisou 50% (n=30). O grau de concordância entre eles foi determinado pela 

medida Kappa (Tabela 1) e a interpretação baseou-se na proposta de Landis e Koch 

(1977), com boa concordância entre eles. 

 

Tabela 1 - Concordância entre os examinadores para cada função avaliada 

 E1 x E2 E1 x E3 E2 x E3 

Mobilidade 
0,82 

Quase perfeita 
0,70 

Substancial 
0,80 

Quase perfeita 

Respiração 
0,72 

Substancial 
0,75 

Substancial 
0,75 

Substancial 

Mastigação 
0,63 

Substancial 
0,69 

Substancial 
0,50 

Moderada 

Deglutição 
0,63 

Substancial 
0,63 

Substancial 
0,68 

Substancial 

Fala 0,63 
Substancial 

0,45 
Moderada 

0,53 
Moderada 
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3.3.2  Exame da força da língua 

 

Os indivíduos realizaram a avaliação da força da língua por meio do Iowa 

Oral Performance Instrument (IOPI system), modelo 2.2 (Northwest Co., LLC, 

Carnation, WA, EUA). Durante o exame, os indivíduos permaneceram sentados em 

cadeira confortável, com os pés apoiados e a cabeça paralela ao plano horizontal. 

O instrumento IOPI system (Figura 1A) é constituído por um dispositivo 

utilizado para mensurar a força e a resistência da língua por meio da medida do pico 

de pressão máxima que a língua exerce sobre o bulbo do equipamento, expressa 

em unidades de pressão, o kilopascal (kPa). Um tubo conector de plástico flexível 

em sua extremidade distal se conecta a uma entrada metálica do IOPI system e, na 

outra extremidade, é conectado a uma haste de plástico transparente que apresenta 

um bulbo plástico. Esse bulbo foi posicionado na língua para registrar a força 

realizada por essa estrutura durante provas específicas: 

 Força Máxima de Elevação da Língua: elevar a língua contra o bulbo 

posicionado na região da papila incisiva e pressionar o máximo possível 

durante dois segundos; 

 Força Máxima de Lateralização da Língua: lateralizar a língua, à direita e 

à esquerda, e pressionar o máximo possível, por dois segundos, o bulbo 

acoplado a uma espátula de madeira, por meio de uma fita adesiva 

(Figura 1B) e colocada entre os dentes pré-molares e molares para que 

permaneça na superfície lingual destes; 

 Força Máxima de Protrusão da Língua: protrair a língua e pressionar o 

máximo possível, por dois segundos, o bulbo acoplado a uma espátula 

de madeira, por meio de uma fita adesiva (Figura 1B) e colocada entre os 

dentes incisivos para posicionar-se na superfície lingual destes. 

Em todas as provas, cada participante realizou três medidas consecutivas, 

com intervalos de descanso de 1 minuto entre cada um. Na análise foram 

considerados os maiores valores obtidos em cada prova. Foi também realizado o 

teste de resistência, para o qual foi verificado o tempo (em segundos) de 

permanência do pressionamento contra o bulbo, em 50% do valor obtido na prova 

de elevação, monitorado por meio de luzes indicadoras no equipamento. 
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Figura 1 -  A: Iowa Oral Performance Instrument (IOPI system); B: Adaptação do bulbo 
do equipamento IOPI em uma espátula de madeira 

 

 

3.4  ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados por estatística descritiva em tabelas e 

gráficos. Na análise utilizou-se o software SiglmaPlot 12.0. 

As correlações entre a força e a mobilidade da língua e, entre a força da 

língua e as funções de respiração, mastigação, deglutição e fala foram estabelecidas 

pelo Coeficiente de Correlação de Spearman. Em todas as análises o nível de 

significância considerado foi de 5%. 
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4  RESULTADOS 

 

 

Este estudo avaliou a mobilidade da língua e as funções de respiração, 

mastigação, deglutição e fala, além da força da língua durante provas específicas. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados da avaliação da mobilidade da 

língua e das funções orofaciais para ambos os grupos, sendo apresentadas as 

medianas das pontuações obtidas em cada aspecto avaliado. Nas Figuras 2 e 3 

estão as frequências observadas em cada pontuação para o grupo estudo (Figura 2) 

e para o grupo controle (Figura 3). 

 

Tabela 2 - Mediana, valor mínimo e máximo obtidos na avaliação da mobilidade da língua e das 
funções orofaciais para os grupos estudados 

Aspectos avaliados 
Possibilidade de 

Pontuação 

Grupos 

Estudo Controle 

Mobilidade da língua 0 - 16 2  (0 - 5) 0  (0 - 2) 

Respiração 0 - 3 0  (0 - 3) 0  (0 - 1) 

Mastigação 0 - 3 0  (0 - 3) 0  (0 - 1) 

Deglutição 0 - 3 2  (0 - 3) 0  (0 - 2) 

Fala 0 - 3 1  (0 - 3) 0  (0 - 3) 

 

 

Figura 2 -  Distribuição do grupo estudo segundo a frequência das pontuações obtidas 
para cada aspecto funcional avaliado 
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Figura 3 -  Distribuição do grupo controle segundo a frequência das pontuações 
obtidas para cada aspecto funcional avaliado 

 

Na Tabela 3 podem ser visualizados os valores obtidos nas diferentes 

provas para a mensuração da força da língua, em ambos os grupos. 

 

Tabela 3 - Médias, desvios padrão, mediana, valor mínimo e máximo obtidos dos grupos estudados 
para as provas de força da língua 

Provas testadas Grupo Média±DP Mediana Valor Mínimo Valor Máximo 

Elevação 
Estudo 48,10±11,04 51,5 16 65 

Controle 57,83±12,43 59,0 32 75 

Lateralização à 
Direita 

Estudo 33,87±7,39 34,5 22 49 

Controle 37,41±10,78 37,0 25 72 

Lateralização à 
Esquerda 

Estudo 33,10±6,54 32,5 22 48 

Controle 36,86±10,61 35,0 18 66 

Protrusão 
Estudo 45,57±9,62 48,0 28 64 

Controle 48,66±14,61 47,0 29 74 

Teste de 
Resistência 

Estudo 18,00±10,39 14,0 3 49 

Controle 21,48±9,22 19,0 9 49 

 

Para verificar a intensidade da relação entre as variáveis aplicou-se o 

Coeficiente de Correlação de Spearman, cujo resultado pode ser observado na Tabela 

4. A pontuação atribuída aos diferentes aspectos da avaliação miofuncional foi 

correlacionada à força da língua em provas específicas. 
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A mobilidade da língua foi correlacionada às provas de elevação, lateralização 

para ambos os lados, protrusão e ao teste de resistência. A respiração foi 

correlacionada à prova de elevação e ao teste de resistência. A mastigação à prova 

de lateralização para a direita e a esquerda, bem como ao teste de resistência. A 

deglutição e a fala foram correlacionadas às provas de elevação, protrusão e ao teste 

de resistência. Em todas as correlações não foi detectada relação significativa para 

ambos os grupos.  

 

Tabela 4 -  Correlação entre os valores da força da língua nas diferentes provas e os aspectos 
funcionais avaliados em ambos os grupos estudados 

Aspecto Grupo Elevação 
Lateralização 

Protrusão Resistência 
Direita Esquerda 

Mobilidade 

Estudo 
0,014 

(p=0,940) 
0,211 

(p=0,259) 
-0,057 

(p=0,762) 
0,193 

(p=0,304) 
-0,212 

(p=0,259) 

Controle 
0,038 

(p=0,841) 
0,106 

(p=0,583) 
0,153 

(p=0,424) 
0,070 

(p=0,714) 
0,167 

(p=0,383) 

Respiração 

Estudo 
-0,183 

(p=0,330) 
-- -- -- 

0,279 
(p=0,134) 

Controle 
-0,244 

(p=0,199) 
-- -- -- 0,277 

(p=0,144) 

Mastigação 

Estudo -- 
0,008 

(p=0,961) 
-0,194 

(p=0,302) 
-- 

0,114 
(p=0,545) 

Controle -- 
-0,234 

(p=0,220) 
-0,251 

(p=0,187) 
-- 

-0,210 
(p=0,273) 

Deglutição 

Estudo 
0,045 

(p=0,809) 
-- -- 

-0,101 
(p=0,592) 

-0,278 
(p=0,136) 

Controle 
-0,028 

(p=0,881) 
-- -- 

-0,017 
(p=0,926) 

0,101 
(p=0,599) 

Fala 

Estudo 
-0,072 

(p=0,702) 
-- -- 

0,030 
(p=0,871) 

0,151 
(p=0,424) 

Controle 
0,090 

(p=0,637) 
-- -- 

0,025 
(p=0,891) 

0,160 
(p=0,405) 

-- correlação não realizada 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A proposta deste estudo foi avaliar a força e a mobilidade da língua em 

indivíduos com fissura labiopalatina e em indivíduos sem esta malformação e com 

boa relação dento-oclusal, para verificar a influência da força da língua na 

mobilidade desta, bem como nas funções de respiração, mastigação, deglutição e 

fala. 

O equilíbrio muscular, bem como a determinação da força e resistência da 

língua, necessárias para o adequado desempenho de suas funções, como a 

lateralização durante a mastigação, a elevação durante a fala, e a força exercida no 

palato durante a fase oral da deglutição podem auxiliar no entendimento e 

planejamento terapêutico fonoaudiológico das disfunções que afetam diretamente a 

língua, e repercutem no sistema estomatognático. 

Pretendeu-se, desta forma, contribuir para o conhecimento de fatores 

relacionados à estabilidade da correção das más oclusões em indivíduos com 

fissura labiopalatina, e das recidivas dos tratamentos. A hipótese levantada foi que a 

força da língua e sua mobilidade estariam diminuídas nos indivíduos do grupo com 

fissura labiopalatina, pois a presença, de longa data, do desequilíbrio morfofuncional 

conduziria a importantes adaptações funcionais. 

Um grupo controle formado por indivíduos sem fissura labiopalatina foi 

utilizado para se obter valores de referência, pois na literatura os valores 

estabelecidos são somente para algumas das provas aplicadas no presente estudo. 

Além disso, a diversidade de instrumentos utilizados para mensurar a força da 

língua, além da falta de padronização na avaliação desta habilidade dificultam a 

reprodução de estudos e a comparação dos resultados. Para determinar a força da 

língua foi utilizado neste estudo o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), que se 

baseia em medidas do pico de pressão máxima da língua contra um bulbo plástico, 

o qual contém em seu interior um sensor. 

Em relação à realização das provas, não há uma padronização quanto a 

melhor região da língua para se avaliar esta habilidade e os estudos que utilizam tal 

equipamento são variados. Um grupo de pesquisadores, a partir de um 

dinamômetro, investigou a força das regiões anterior e dorso da língua, em jovens 
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brasileiros saudáveis, de ambos os gêneros, os quais constataram maior força no 

dorso da língua (TRAWITZKI et al., 2011). Mais tarde, esse mesmo grupo reproduziu 

o estudo com jovens e adultos brasileiros que apresentavam Classe I, II e III de 

Angle, não tendo encontrado diferença quanto à força da língua entre as regiões 

anterior e dorso da língua, tão pouco segundo a condição dento-oclusal (SILVA et 

al., 2013). Vale salientar que alguns autores verificaram correlação positiva entre as 

medidas da força da língua obtidas com o IOPI system e com um dinamômetro 

(NASCIMENTO; GIGLIO; PORTO, 2014). 

O manual do IOPI system (IOWA ORAL PERFORMANCE INSTRUMENT, 

2013) fornece os valores normativos para duas provas: força máxima de elevação 

da língua e teste de fadiga para avaliar a resistência. Contudo, no presente estudo, 

considerando a possibilidade do equipamento e a relação com as funções orais, 

foram utilizadas três provas para mensurar a força da língua: protrusão, elevação e 

lateralização, além da prova para verificar a resistência, denominado teste de 

resistência. 

As provas de força foram realizadas três vezes consecutivas, com intervalo 

de descanso entre elas. Na literatura, alguns autores utilizaram na análise a média 

dos valores obtidos nas repetições de cada prova (YOUMANS; STIERWALT, 2006). 

Contudo, uma vez que o propósito é determinar o valor máximo que o indivíduo 

consegue atingir, para a análise foi considerado o maior valor obtido, conforme 

também utilizado por alguns autores (SOLOMON; DRAGER; LUSCHEI, 2002; 

SOLOMON; MUNSON, 2004; YOUMANS; STIERWALT, 2006; NEEL; PALMER; 

GASS, 2008; PALMER et al., 2008; CLARK et al., 2009; VITORINO, 2010; 

YOSHIKAWA et al., 2011; CLARK; SOLOMON, 2012; NEEL; PALMER, 2012; SILVA 

et al., 2013; VANDERWEGEN et al., 2013; VAN LIERDE et al., 2014). 

Ao relacionar a variável mobilidade da língua com a força obtida nas provas 

de protrusão, elevação, lateralização e com o teste de resistência, os resultados não 

evidenciaram correlação entre as variáveis, para os grupos estudados (Tabela 4). 

Tal achado revela que a força exercida pela língua para realizar as provas testadas 

não interferiu no desempenho dos movimentos avaliados, assim como a presença 

de alteração na mobilidade não afetou os valores de força da língua. Isso porque, no 

grupo com fissura labiopalatina, 93% da amostra apresentou alguma alteração na 

mobilidade ao considerar os oito movimentos; contudo, se não computar quando 
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apenas um dos movimentos estivesse alterado, essa porcentagem passa para 73%, 

ainda assim indica a maioria com alteração. 

Sabe-se que a alteração da oclusão pode afetar a mobilidade lingual, 

conforme observado por Santos e Pereira (2001), que encontrou 72% de alteração 

na mobilidade ao estudar indivíduos com Classe III de Angle. Da mesma forma, a 

presença da fissura labiopalatina também pode afetar a mobilidade da língua, 

segundo o estudo de Silva, Nascimento e Santos (2004), que encontraram 48% de 

alteração na mobilidade da língua; Alves (2008), que observou 85% de alteração, 

especialmente nos movimentos que requerem maior precisão; Modolo (2012), que 

estudou crianças e verificou frequência de alteração na mobilidade lingual de 97%; e 

Girelli et al. (2013), que encontraram praxia lingual alterada, com movimentos 

irregulares em 82% da amostra, resultado atribuído à deficiência de movimento do 

ápice da língua e maior atividade do dorso, como movimento compensatório. 

Assim, uma vez que a maioria do grupo estudo apresentou alteração da 

mobilidade, esperava-se que a força da língua estivesse reduzida, o que não 

ocorreu, segundo a análise de correlação. Por outro lado, no grupo controle também 

foram observados casos com alteração na mobilidade da língua; em que, dentre os 

oito movimentos testados, seis indivíduos apresentaram alteração em um único 

movimento, e apenas um indivíduo apresentou dois movimentos alterados. Assim, a 

frequência de alteração foi de 23% ao considerar todos os movimentos ou 3% se 

considerar sete movimentos. Tal resultado pode ser atribuído a fatores não 

controlados no estudo, como frênulo lingual ou tonicidade da língua, os quais 

poderiam reduzir os movimentos desta (MARCHESAN; TEIXEIRA; CATTONI, 2010). 

Deste modo, uma vez que em ambos os grupos havia casos com alteração 

na mobilidade da língua, um deles para a maioria e outro para a minoria, se 

houvesse interferência desta habilidade na força da língua ou vice e versa, haveria 

correlação significativa entre as variáveis, o que não ocorreu. Uma justificativa para 

esse achado é que a execução dos movimentos testados demanda controle motor e 

não força. 

Apesar de não ser o propósito comparar os valores da força da língua entre 

os grupos, o grupo estudo mostrou valores menores comparados ao grupo controle 

na prova de elevação (48,10±11,04 e 57,83±12,43 - p=0,013). Para as provas de 

protrusão (45,57±9,62 e 48,66±14,61), lateralização à direita (33,87±7,39 e 
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37,41±10,78) e à esquerda (33,10±6,54 e 36,86±10,61), bem como no teste de 

resistência (18,00±10,39 e 21,48±9,22), tal diferença não se manifestou. Mais uma 

vez confirmando e justificando os resultados referentes à inexistência de correlação 

significativa entre as variáveis. 

O estudo de Vitorino (2010), que avaliou brasileiro entre 20 e 40 anos de 

idade por meio do IOPI system, obteve para a prova de elevação da língua o valor 

de 57,62±7,78, compatível com aquele encontrado para o grupo controle do 

presente estudo (57,83±12,43), apesar de ter trabalhado com uma faixa etária mais 

abrangente, até 40 anos; entretanto, superior aos valores obtidos no grupo estudo 

(48,10±11,04). No manual do equipamento (IOWA ORAL PERFORMANCE 

INSTRUMENT, 2013), o valor de referência apresentado para a prova de elevação é 

de 63±13,6, valor pouco acima daquele obtido no grupo controle deste estudo 

(57,83±12,43) e bem superior aos do grupo com fissura labiopalatina (48,10±11,04). 

Ressalta-se que os valores apresentados no manual se baseiam na avaliação de 

276 indivíduos, norte-americanos saudáveis entre 20 e 39 anos. 

Um estudo que investigou a força da língua em indivíduos com fissura 

labiopalatina, comparativamente a um grupo controle (VAN LIERDE et al., 2014), 

verificou o valor de 37,2±15,3 para a prova de elevação da língua no grupo com 

fissura e de 43±14,8 no grupo controle; valores esses menores aos obtidos no 

presente estudo, o que pode ser atribuído à faixa etária, visto que o estudo foi 

conduzido com crianças. 

A literatura é variada em relação à idade, sendo encontrados estudos que 

não constataram diferença entre as idades (VITORINO 2010; CLARK; SOLOMON, 

2012), enquanto outro sugere que os valores da força da língua podem aumentar 

conforme a idade (BALBINO et al., 2008). 

Observa-se nos resultados de Van Lierde et al. (2014) que, apesar da 

amostra envolver crianças, os valores foram menores no grupo com fissura, o que foi 

verificado no presente estudo para a prova de elevação da língua. 

Em relação ao teste de resistência da língua, Van Lierde et al. (2014) 

verificaram o tempo de 3,7±2,3 segundos no grupo com fissura labiopalatina e de 

3,9±3,7 segundos para o grupo controle. Tais valores são menores que aqueles 

encontrados no presente estudo, de 18,00±10,39 segundos para o grupo com 
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fissura e 21,48±9,22 segundos no grupo controle, o que pode ser atribuído à faixa 

etária estudada, que neste estudo foi de 18 a 28 anos. 

Vitorino (2010) obteve o valor de 16,21±8,38 segundos no teste de 

resistência, resultado compatível com aquele encontrado no grupo com fissura do 

estudo atual (18,00±10,39), mas abaixo do obtido no grupo controle (21,48±9,22). 

Por outro lado, no manual do equipamento, os valores fornecidos para esta prova 

variam de 30 a 35 segundos (IOWA ORAL PERFORMANCE INSTRUMENT, 2013), 

bem acima dos obtidos neste estudo, tanto para o grupo estudo, quanto para o 

grupo controle. Esse fato pode ser justificado pela variação no número de indivíduos, 

idade e nacionalidade, uma vez que o manual se baseia na avaliação de 276 

indivíduos norte-americanos de 20 a 39 anos. 

Para as provas de lateralidade da língua e de protrusão, poucos foram os 

estudos que as abordaram. Neste estudo, o grupo controle apresentou o valor de 

37,41±10,78 na prova de lateralização à direita, 36,86±10,61 à esquerda e 

48,66±14,61 para a protrusão. Tais valores são menores que aqueles encontrados 

por Clark e Solomon (2012), ao estudar norte-americanos entre 19 e 29 anos, 

quando verificou 57,5±17,6 para lateralização em ambos os lados e 69,7±18,3 para 

protrusão. Cabe destacar que tais autores realizaram adaptações no bulbo do 

equipamento para a realização da prova, porém não deixaram claro como esta foi 

realizada, fato que pode justificar os resultados do grupo controle. Quanto ao grupo 

estudo, os valores foram de 33,87±7,39 para a lateralização à direita, 33,10±6,64 à 

esquerda e 45,57±9,62 para a protrusão, também abaixo dos obtidos por Clark e 

Solomon (2012). 

A explicação para tal resultado pode estar na nacionalidade dos indivíduos 

da amostra, bem como na tendência em se observar valores maiores em norte-

americanos para outras provas, como visto no próprio manual do equipamento 

(IOWA ORAL PERFORMANCE INSTRUMENT, 2013). Estes valores corroboram a 

literatura ao afirmar que em europeus os valores da força da língua são menores 

que os dos americanos e semelhantes aos asiáticos, para os casos sem 

deformidade dentofacial (VANDERWEGEN et al., 2013). Não foram encontrados 

estudos que investigassem a força da língua durante os movimentos de lateralização 

em indivíduos com fissura labiopalatina ou com deformidade dentofacial e, assim, 

não foi possível realizar uma comparação. 
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Deste modo, os resultados obtidos no estudo atual sugerem que a presença 

da fissura labiopalatina, mesmo reparada, somada à condição dento-oclusal, exerce 

influência no equilíbrio do sistema estomatognático e consequentemente na força da 

língua para a prova de elevação, bem como na mobilidade desta nos indivíduos do 

grupo estudo. 

Para verificar a relação das funções orais com a força da língua, buscou-se 

correlacionar as provas de força da língua que pudessem interferir especificamente 

em cada função. 

Assim, a respiração foi correlacionada à prova de força máxima de elevação 

da língua e ao teste de resistência. Isso porque, para a realização do modo 

respiratório ideal, ou seja, respiração por via nasal há necessidade de algum ponto 

de vedamento da cavidade oral, o que pode ser realizado a partir da elevação da 

língua contra o palato (RODRIGUES et al., 2005). Por esta razão esperava-se uma 

correlação significativa entre essas variáveis, ou seja, que os indivíduos respiradores 

oronasais apresentassem menor força e menor resistência da língua. Isso porque a 

posição da língua está alterada nos casos em que o modo respiratório é inadequado 

(CUNHA et al., 2014), o que contribuiria para a sua hipofunção. Além disso, a maior 

pressão da língua contra o palato está relacionada ao aumento da atividade dos 

músculos do assoalho da boca, da língua e dos abaixadores da mandíbula, em 

adultos saudáveis (PALMER et al., 2008). 

Contudo, no presente estudo não se observou correlação entre a alteração 

no modo respiratório com as diferentes provas de força da língua e no teste de 

resistência. Esse fato evidencia que, na amostra estudada, a força da língua não se 

modifica na dependência do modo respiratório, em ambos os grupos. Esse resultado 

pode ser atribuído à característica da amostra, na qual a ocorrência de alteração no 

modo respiratório no grupo controle foi pequena. Além disso, no grupo com fissura 

labiopalatina, há que se considerar que o desequilíbrio morfofuncional vivenciado 

por estes indivíduos pode ter levado à adaptação funcional para a execução das 

funções orais. 

Por outro lado, em uma análise específica considerando ambos os grupos 

juntos, observou-se correlação negativa significativa (p=0,014, r= -0,344) entre a 

força de elevação da língua e a respiração, ou seja, quanto menor a pontuação na 

respiração (respiração nasal) maior o valor de força de elevação. Assim, sugere-se 
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novo estudo envolvendo uma amostra maior para constatar em cada grupo essa 

correlação. 

No que diz respeito à mastigação, esta foi correlacionada à prova de força 

máxima de lateralização da língua e ao teste de resistência. Isto se deve ao fato da 

língua desempenhar papel essencial no processo de mastigação, ao direcionar o 

alimento para as faces oclusais dos dentes, a fim de serem triturados para a 

formação do bolo que será deglutido (TAGLIARO; CALVI; CHIAPPETTA, 2004). 

Os resultados obtidos não mostraram correlação significativa entre as 

variáveis estudadas, fato atribuído à característica da amostra, em que prevaleceu a 

ausência de alteração nos dois grupos investigados, visto que a grande maioria 

deles apresentava padrão mastigatório bilateral alternado (50 a 60% de um dos 

lados) ou unilateral preferencial (66 a 94% de um dos lados), conforme a literatura 

adotada no estudo (FELÍCIO; FERREIRA, 2008; FELÍCIO; MEDEIROS; MELCHIOR, 

2012). 

São escassos na literatura os estudos que envolvem a força de lateralização 

da língua e a sua aplicabilidade clínica não se faz clara (CLARK; SOLOMON, 2012). 

Aqueles que mencionaram as possíveis alterações na mastigação oriundas de 

aspectos funcionais da língua relacionaram esta à presença de problemas oclusais, 

ou seja, mordida cruzada que justifica a prevalência da mastigação no lado cruzado 

(PEREIRA et al., 2005). Da mesma forma, a deficiência na formação do bolo 

alimentar e os resíduos alimentares presentes no vestíbulo oral após a deglutição 

poderiam ser consequências de menor força da língua, durante a mastigação e a 

deglutição (TRAWITZKI et al., 2011). Entretanto, a maioria dos estudos não 

oferecem valores objetivos para a prova de lateralização da língua. 

Os resultados observados no presente estudo, em ambos os grupos, para a 

medida de força da língua e para a análise do padrão mastigatório a partir da 

avaliação clínica, sinalizam que a força de lateralização da língua não influenciou no 

desempenho da função mastigatória. Por outro lado, novos estudos devem ser 

realizados com amostra que envolva tanto casos com padrão alterado de 

mastigação, como aqueles com padrão adequado. 

A função de deglutição foi correlacionada aos valores de força da língua 

para as provas de elevação e protrusão, além do teste de resistência. A escolha 
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destas provas se baseou no fato de que o movimento de elevação da língua é 

fundamental durante a fase oral da deglutição, para a organização e propulsão do 

bolo alimentar em direção à faringe (YOUMANS; STIERWALT, 2006; SILVA et al., 

2008). Além disso, o movimento de anteriorização da língua é uma das 

características da alteração da deglutição, tanto na deglutição atípica quanto na 

adaptada (SILVA et al., 2008). Assim, esperava-se uma correlação significativa entre 

as variáveis, pois a menor força da língua pode levar a um bolo alimentar mal 

formado, bem como não realizar a completa limpeza da cavidade oral, 

permanecendo resíduos após a deglutição (TRAWITZKI et al., 2011). Deste modo, 

os menores valores de força da língua para as provas investigadas se relacionariam 

aos casos com alteração da deglutição, o que não foi observado para ambos os 

grupos. 

Tal resultado pode ser atribuído à demanda de força necessária ao 

desempenho da função, visto que nas provas de elevação e de protrusão, é 

solicitado ao indivíduo pressionar o bulbo o máximo possível, enquanto na 

realização da função em condições fisiológicas não é exigido o máximo esforço. 

Além disso, os indivíduos com fissura labiopalatina deste estudo apresentavam a 

condição oclusal alterada, o que poderia interferir na acomodação da língua junto ao 

palato para a deglutição, levando à adaptação funcional desta para o desempenho 

adequado da função. 

A fala foi correlacionada às provas de força máxima de elevação e 

protrusão, além do teste de resistência. Na amostra do presente estudo, os 

resultados evidenciaram que 97% do grupo com fissura labiopalatina apresentou 

algum tipo de alteração em pelo menos um grupo de fones, enquanto o grupo 

controle apresentou 17%. Esse resultado era previsto para o grupo estudo, uma vez 

que em decorrência das alterações estruturais, os indivíduos podem apresentar 

comprometimentos na fala, os mais comuns sendo os distúrbios obrigatórios, os 

distúrbios compensatórios e as adaptações compensatórias decorrentes da 

condição dento-oclusal (SILVA et al., 2008). Contudo, a correlação da fala com a 

força de elevação da língua não foi significativa, o que pode também ser atribuído ao 

fato de que não há necessidade de força máxima para a produção dos diversos 

fones. Estudos que buscaram a correlação entre os valores de força da língua com 

aspectos da fala como, velocidade e precisão articulatória, em indivíduos com 
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doença de Parkinson, não encontraram relação entre as variáveis (SOLOMON; 

ROBIN; LUSCHEI, 2000). 

Embora alguns autores tenham afirmado que os valores oferecidos pela 

avaliação utilizando o IOPI possam ser úteis para estabelecer relação entre a força 

da língua e a inteligibilidade de fala em uma ampla variedade de distúrbios, estes 

observaram distorção na produção de sílabas, comparativamente a análise acústica 

das emissões (NEEL; PALMER; GASS, 2008), justificando a presença de alterações 

em indivíduos saudáveis. 

Outros autores sugeriram o enfoque na precisão e na coordenação dos 

movimentos da fala e não apenas na força da língua, como observado por Neel e 

Palmer (2012), que avaliaram a força da língua em adultos e idosos saudáveis. Os 

resultados mostraram baixa relação entre a diadococinesia oral e a leitura em voz 

alta, demonstrando que as medidas de força da língua, realizadas pelo IOPI, talvez 

não sejam tão sensíveis para detectar pequenas alterações na produção dos fones. 

Nenhuma das funções avaliadas apresentou correlação significativa com o 

teste de resistência, uma vez que este é usado para detectar quanto tempo o 

indivíduo é capaz de permanecer mantendo 50% da força exercida pela língua na 

prova de máxima de elevação. Esperava-se que em nenhuma função oral o 

indivíduo precisasse que a musculatura da língua entrasse em fadiga, porém valores 

menores nesta prova não foram capazes de estabelecer correlação com as funções 

orais avaliadas. 

Assim sendo, a hipótese levantada para o estudo não foi confirmada, pois 

não foi possível verificar correlação entre a força e a mobilidade da língua, tão pouco 

entre a força e as funções orais de respiração, mastigação, deglutição e fala em 

indivíduos com e sem fissura labiopalatina. 

Algumas limitações puderam ser verificadas no transcorrer da realização 

deste estudo, como a dificuldade para manter o bulbo do equipamento na cavidade 

oral, no local específico para cada prova, uma vez que este em contato com a saliva 

se torna escorregadio; o que demandou muita atenção por parte do avaliador. 

A literatura, em relação à utilização de equipamentos com bulbos, refere a 

dificuldade na reprodutibilidade do posicionamento deste na cavidade oral, além do 

tubo conector impedir a visualização da posição após o fechamento dos lábios. 
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Outro aspecto levantado pela literatura é que este tipo de instrumento deveria conter 

um sistema de pressurização para manter o bulbo inflado com ar à mesma pressão 

antes de cada medição, como relatado por Furlan et al. (2012). Além disso, 

impossibilidade em confrontar os resultados obtidos com um maior número de 

trabalhos devido às diferenças metodológicas e faixa etária, foi outro aspecto 

limitante. 

Sugere-se a aplicação deste estudo em um número maior de indivíduos, 

com o controle de variáveis como tonicidade da língua, condição do frênulo lingual, 

presença de disfunção temporomandibular, de respiração exclusivamente nasal, 

bem como grupos com tipos mastigatórios específicos. 

A comparação entre as diferentes nacionalidades e o estabelecimento de 

valores de referência a partir da avaliação de uma amostra ampla, com grande 

número de casos e diferentes faixas etárias e gênero para as diversas provas, 

favoreceria a comparação dos resultados de tratamentos aplicados nos indivíduos 

com fissura labiopalatina ou com disfunções orofaciais. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Na amostra do presente estudo não foram verificadas correlações entre a 

força e a mobilidade da língua, tão pouco entre a força da língua e as funções orais 

de respiração, mastigação, deglutição e fala tanto nos indivíduos com fissura 

labiopalatina, como no grupo sem esta malformação e com boa relação dento-

oclusal. 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP 
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