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RESUMO 
 

Introdução: A atuação fonoaudiológica em estética facial é direcionada para 

minimizar os sinais de envelhecimento facial, entretanto, não foi encontrada 

comprovação científica sobre esta abordagem na literatura pesquisada. Objetivos: 
Propor e verificar a eficiência de um programa de intervenção miofuncional para 

atenuar sinais do envelhecimento facial e equilibrar as funções orofaciais. Métodos: 
Participaram 30 mulheres na faixa etária de 50 a 60 anos. Os seguintes critérios de 

exclusão foram estipulados: realização de procedimentos faciais invasivos, um ano 

antes do início e durante a realização da pesquisa; deformidade dentofacial 

esquelética; ausência de mais de um elemento dentário; presença de ronco; 

intolerância aos alimentos que seriam utilizados na pesquisa; indisponibilidade para 

cumprir o cronograma da pesquisa. Os aspectos estéticos e oromiofuncionais foram 

avaliados a partir da documentação das fotografias e vídeos, do Protocolo MBGR e 

de escalas para avaliação dos sinais de envelhecimento facial descritas na literatura. 

A intervenção consistiu em atendimentos de 50 minutos realizados semanalmente, 

durante nove semanas e mensalmente, após o período de washout nos últimos seis 

meses da pesquisa. As 30 participantes foram divididas aleatoriamente em dois 

grupos: grupo terapia (GT, n=15) submetido à Terapia Miofuncional Orofacial para 

atenuar sinais do envelhecimento facial e adequação das funções orofaciais e grupo 

biofeedback eletromiográfico (GBE, n=15) submetido à mesma terapia associada ao 

biofeedback eletromiográfico para treino das funções mastigação, deglutição e 

sorriso. Foram realizadas três avaliações, idênticas à inicial, na décima semana, 

oitava semana após washout e na conclusão da pesquisa. As participantes 

responderam ao Questionário de Satisfação na décima semana. Os dados das 

avaliações foram analisados por testes estatísticos pertinentes. Resultados: A 

intervenção proposta promoveu atenuação dos sinais de envelhecimento 

principalmente nas participantes do GT e equilíbrio das funções mastigação e 

deglutição em todas as participantes. Não constatou-se diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos GT e GBE em relação aos sinais de envelhecimento facial 

(p=0,81) e às funções orofaciais (p=0,27). Houve impacto do biofeedback 

eletromiográfico sobre o grau de satisfação das participantes (p<0,001): maior para 

GBE (mediana 90,00) que para GT (mediana 73,50). Houve diferença significativa no 

fator tempo (p<0,001) e na interação dos fatores tempo e grupo (p<0,001) em relação 



 

 

aos sinais de envelhecimento facial e às funções orofaciais. O GBE não apresentou 

diferença nos valores referentes aos sinais de envelhecimento facial nas quatro 

avaliações realizadas, porém apresentou diferença nos valores das funções orofaciais 

entre T1 (8,00) e T2 (4,27). O GT apresentou diminuição nos valores dos sinais de 

envelhecimento T1 (20,80), T2 (18,33) e funções orofaciais T1 (11,60) e T2 (6,67). A 

interrupção do programa durante oito semanas resultou em perdas estéticas, 

principalmente no GT, T3 (23,87) e T2 (18,33), mas não em perdas funcionais, nos 

dois grupos. As seis sessões realizadas mensalmente tiveram impacto limitado para 

a superação das perdas estéticas ocorridas após período de washout. Conclusão: O 

programa proposto resultou em mudanças estéticas, atenuação dos sinais de 

envelhecimento, principalmente, para as participantes do grupo GT e mudanças 

funcionais na mímica facial, adequação da mastigação e deglutição, nas integrantes 

dos dois grupos. 

 
Palavras-chave: Estética. Fonoaudiologia. Terapia miofuncional. Eletromiografia. 

Rejuvenescimento. Envelhecimento. 

 



 

ABSTRACT 
 

Efficiency of orofacial myofunctional intervention to mitigate 
signs of facial aging 

 
Introduction: The work of speech therapy in facial esthetics aims at minimizing the 

signs of facial aging; however, no scientific evidence was found about this approach in 

the surveyed literature. Objectives: this study aimed at proposing and evaluating the 

efficiency of a myofunctional intervention program to attenuate the signs of facial aging 

and balance the orofacial functions. Methods: The study was conducted on thirty 

women aged 50 to 60 years. The following exclusion criteria were adopted: 

accomplishment of invasive facial procedures one year before onset and during the 

research; skeletal dentofacial deformity; absence of more than one tooth; presence of 

snoring; intolerance to foods that would be used in the study; unavailability to meet the 

research schedule. The esthetic and oromyofunctional aspects were evaluated on 

photographs and videos, the MBGR Protocol and scales to assess the signs of facial 

aging described in the literature. The intervention consisted of 50-minute weekly 

sessions for nine weeks and monthly after the washout period in the last six months of 

the study. The 30 participants were randomly divided into two groups: therapy group 

(TG, n=15) submitted to Orofacial Myofunctional Therapy to attenuate signs of facial 

aging and adequacy of orofacial functions; and electromyographic biofeedback group 

(EBG, n=15) submitted to the same therapy associated with electromyographic 

biofeedback to train the chewing, swallowing and smiling functions. Three evaluations 

were performed, identical to the initial, in the tenth week, eighth week after washout 

and at study completion. The participants answered a Satisfaction Questionnaire on 

the tenth week. Data were analyzed by proper statistical tests. Results: The proposed 

intervention promoted attenuation of signs of aging mainly in TG participants, and 

balance of chewing and swallowing functions in all participants. There was no 

statistically significant difference between the TG and EBG groups concerning the 

signs of facial aging (p=0.81) and orofacial functions (p=0.27). There was influence 

from the electromyographic biofeedback on the degree of satisfaction of participants 

(p<0.001), which was greater for EBG (median 90.00) than for TG (median 73.50). 

There was significant difference in the factor time (p<0.001) and in the interaction of 

factors time and group (p<0.001) concerning the signs of facial aging and orofacial 



 

 

functions. The EBG did not present difference in the values related to signs of facial 

aging in the four evaluations performed, yet there was difference in the values of 

orofacial functions between T1 (8.00) and T2 (4.27). TG showed a decrease in values 

of aging signs T1 (20.80), T2 (18.33) and orofacial functions T1 (11.60) and T2 (6.67). 

Interruption of the program for eight weeks resulted in esthetic losses, mainly in TG, 

T3 (23.87) and T2 (18.33), yet not in functional losses, in both groups. The six monthly 

sessions had a limited impact on recovering the esthetic losses that occurred after the 

washout period. Conclusion: The suggested program resulted in esthetic changes, 

attenuation of signs of aging, especially for participants of the TG, and functional 

changes in facial mimicry and adequate chewing and swallowing, in the members of 

both groups. 

 
Keywords: Esthetics. Speech-language pathology. Myofunctional therapy. 

Electromyography. Rejuvenation. Aging. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As mudanças que ocorrem com o envelhecimento são variadas e complexas, 

abrangendo os níveis biológico e psicossocial (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2015). O processo de envelhecimento facial pode ser compreendido como 

resultado do desgaste natural, evidenciado por mudanças histológicas, fisiológicas e 

metabólicas, denominado envelhecimento intrínseco e, também, por fatores externos, 

envelhecimento extrínseco, decorrentes de exposição à irradiação solar nociva (foto 

envelhecimento) (FITZGERALD et al., 2010; KAHN; SHAW, 2010) e de hábitos 

deletérios (tabagismo, alcoolismo, alimentação não balanceada, sedentarismo) 

(MONTAGNER; COSTA, 2009; FITZGERALD et al., 2010). 

Atualmente vários profissionais se dedicam à pesquisa e atuação em estética 

facial, como os dermatologistas, odontólogos e cirurgiões plásticos. O fonoaudiólogo 

situa-se entre estes profissionais que empregam alguns recursos clínicos para atenuar 

envelhecimento facial. 

Na Fonoaudiologia, o campo da Estética Facial está inserido na área da 

Motricidade Orofacial. Apesar deste campo encontrar-se em franca expansão desde 

2002, ano em que foram publicados os dois primeiros artigos sobre o tema (FRANCO; 

SCATTONE, 2002: TAKACS; VALDRIGUI; ASSENCIO-FERREIRA, 2002), não foram 

encontradas publicações que comprovem a eficiência da intervenção fonoaudiológica 

na estética da face.  

Várias são as abordagens propostas pelos fonoaudiólogos que atuam nesse 

campo no Brasil. Há programas terapêuticos em que a ênfase são as massagens 

faciais (SILVA; VIEIRA; MOTTA, 2010), outros preconizam a realização de exercícios 

isotônicos e isométricos (TAKACS; VALDRIGUI; ASSENCIO-FERREIRA, 2002; 

PAES; TOLEDO; SILVA, 2007; SANTOS; FERRAZ, 2011; ARIZOLA et al., 2012; 

FRAZÃO; MANZI, 2012; SOUZA, 2012; PIEROTTI, 2014); há, ainda, os que priorizam 

a adequação das funções orofaciais (FRANCO; SCATTONE, 2002; FRAZÃO; MANZI, 

2012; SOUZA, 2012; PIEROTTI, 2014), a utilização da termoterapia, crioterapia 

(TASCA, 2004) e estimulação elétrica neuromuscular (LEPRI, 2020) associadas aos 

demais recursos citados.  
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Dentre as propostas terapêuticas descritas na literatura, constatou-se uma 

variação na duração e frequência das intervenções: um único atendimento individual 

(VIEIRA, 2013), atendimento individual a cada 2 semanas, por 7 semanas (DE VOS 

et al., 2013), atendimento individual semanal por 8 semanas (SANTOS; FERRAZ, 

2011), por 10 semanas (FRANCO; SACATTONE, 2002; VIEIRA, 2013), por 12 

semanas (MANZI; FRAZÃO, 2011; FRAZÃO; MANZI, 2012), por 16 semanas (PAES; 

TOLEDO; SILVA, 2007; ALMEIDA, 2008) e por 20 dias consecutivos, sendo 12 

atendimentos de 30 minutos realizados por uma terapeuta, no domicílio dos sujeitos 

e, em oito semanas, a realização diária destes exercícios sem a presença de 

terapeuta (SILVA; VIEIRA; MOTTA, 2010). Na maioria dos estudos citados, os 

participantes foram orientados a realizar os exercícios diariamente em suas 

residências, exceto no estudo de Arizola et al. (2012), cujos sujeitos executavam 

exercícios apenas na presença do terapeuta. 

Observou-se nas publicações citadas, que os autores descreveram mudanças 

estéticas significativas como resultado de intervenções terapêuticas, isto é, atenuação 

das rugas e sinais de envelhecimento faciais. Apenas De Vos et al. (2013) observaram 

mudanças estéticas reduzidas; concluíram que não pode-se afirmar que os exercícios 

faciais sejam efetivos para promover o rejuvenescimento facial. 

Em sua maioria, os estudos descritos na literatura incluíram um número 

reduzido de sujeitos, na ausência de grupo controle. O cegamento entre terapeutas e 

avaliadores ocorreu em De Vos et al. (2013), em Takacs, Valdrigui e Assencio-Ferreira 

(2002), com leigos que não estavam cientes do propósito do estudo e em Arizola et 

al. (2012), em que os resultados foram avaliados por três fonoaudiólogos. Dentre as 

publicações citadas, apenas em de De Vos et al. (2013) houve a inclusão de grupo 

controle. 

Verificou-se, portanto, que há uma variedade de abordagens, de instrumentos 

e recursos utilizados na avaliação e intervenção fonoaudiológica no campo da estética 

facial e, também, uma metodologia pouco precisa para registrar os dados descritos. 

Tais achados demonstram a necessidade de realização de pesquisas que apresentem 

maior rigor metodológico, maior número de sujeitos, acompanhamento mais longo e 

aferição quantitativa dos resultados. 

Deste modo, a presente pesquisa tem como hipóteses: 
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a) a intervenção, por meio do programa terapêutico proposto, resultará na 

diminuição dos sinais de envelhecimento facial; 

b) a interrupção dos exercícios propostos no programa terapêutico, no 

período de washout, acarretará perdas estéticas e funcionais, isto é, 

haverá recidiva dos padrões de mastigação, deglutição e mímica facial 

aprendidos durante o programa e, consequentemente, dos sinais de 

envelhecimento; 

c) a utilização do biofeedback eletromiográfico, associado ao treino funcional 

da mastigação, deglutição e sorriso, resultará em escores superiores no 

grupo biofeedback eletromiográfico (GBE), quando comparado aos do 

grupo terapia (GT); 

d) o grau de satisfação das participantes ao final do programa terapêutico irá 

refletir os resultados aferidos no protocolo MBGR e na Análise dos sinais 

de envelhecimento facial (ASEF); 

e) a realização de seis sessões, uma vez ao mês, durante seis meses, será 

suficiente para reverter as perdas estéticas e funcionais, após o período 

de washout.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  ENVELHECIMENTO 

 

2.1.1  Envelhecimento das estruturas faciais e propostas de intervenções 

médicas  

 

O conhecimento do processo de envelhecimento das estruturas faciais que 

compreendem a pele, músculos, ossos, gordura e ligamentos, deve constituir a 

formação básica do fonoaudiólogo que atua na área de Motricidade Orofacial em 

Fonoaudiologia Estética Facial. Este conhecimento, disseminado por fonoaudiólogos, 

dermatologistas e cirurgiões plásticos, é imprescindível tanto na avaliação, quanto na 

determinação das possibilidades e limites da intervenção clínica fonoaudiológica. 

Na última década, tornou-se consenso entre os profissionais e pesquisadores 

nas áreas médicas relacionadas à estética facial – dermatologistas, cirurgiões 

plásticos – que o aparecimento das rugas e o aspecto envelhecido da face tem origem 

multifatorial (FITZGERALD et al., 2010; KAHN; SHAW, 2010 CARRUTHERS; 

CARRUTHERS, 2016; COTOFANA et al., 2016) e podem estar relacionados à 

genética, ao estilo de vida, à ação da gravidade (DONATH; GLASGOLD; GLASGOLD, 

2007; LE LOUARN; BUTHIAU; BUIS, 2007; SADICK et al., 2015), à contração dos 

músculos da mimica facial (LE LOUARN; BUTHIAU; BUIS, 2007), à diminuição de 

gordura na face (SADICK et al., 2015) e à reabsorção em alguns ossos faciais 

(DONATH; GLASGOLD; GLASGOLD, 2007). A ação da gravidade determina, apenas, 

a direção em que as estruturas colapsam, isto é, o envelhecimento é acentuado pela 

distensão da pele, que recobre as estruturas histologicamente modificadas pelo 

envelhecimento natural (DONATH; GLASGOLD; GLASGOLD, 2007; SADICK et al., 

2015). 

Em uma pesquisa (LE LOUARN; BUTHIAU; BUIS, 2007), em que a 

ressonância magnética foi utilizada para investigar a correlação entre a ação dinâmica 

dos músculos faciais (levantador do lábio superior e asa do nariz, orbicular dos olhos, 

zigomáticos maior e menor, depressor do ângulo da boca, mentual, corrugador do 

supercílios e frontal) e a gordura facial, os autores concluíram que a contração 
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constante dos músculos faciais provoca tanto o deslocamento da gordura localizada 

abaixo dos músculos para outras áreas da face (a depender da localização do 

músculo), quanto o aumento do tônus de repouso desses músculos. Sendo assim, o 

envelhecimento facial torna-se mais acentuado com a alteração relacionada aos 

músculos e à gordura faciais, que com a ação da gravidade (LE LOUARN; BUTHIAU; 

BUIS, 2007; FITZGERALD et al., 2010). 

Cotofana et al. (2016), em um artigo de revisão da literatura, afirmaram que, 

com o envelhecimento, os músculos faciais perdem amplitude de movimento por 

apresentarem alongamento, aumento do tônus em repouso e no movimento. Essas 

mudanças musculares têm como consequência um enrijecimento da expressão facial, 

com aumento das rugas na pele e a substituição de linhas dinâmicas de expressão 

por rugas estáticas. Como forma de atenuar a expressão rígida da face envelhecida, 

a aplicação de toxina botulínica foi proposta, tanto para diminuir a contração de 

repouso dos músculos faciais, como para obter maior equilíbrio entre os vários 

músculos da mímica facial (LE LOUARN; BUTHIAU; BUIS, 2007; DE MAIO; 

OFENBÖCK MAGRI; NARVAES BELLO, 2008). 

A utilização da toxina botulínica, como procedimento médico para atenuar ou 

eliminar as rugas faciais, foi amplamente divulgada (DE MAIO; OFENBÖCK MAGRI; 

NARVAES BELLO, 2008; LORENC et al., 2013; COHEN; SCUDERI, 2017; MONHEIT; 

PICKETT, 2017; SCHLESSINGER et al., 2017), com possibilidades de aplicação em 

diversos músculos: frontal; prócero; corrugador do supercilio; nasal; levantador do 

lábio superior e asa do nariz; depressor do septo nasal; orbicular da boca; masseter; 

depressor do angulo da boca; mentual e platisma (KANE; MONHEIT, 2017). Vários 

autores preconizaram este procedimento utilizado para diminuir a contração dos 

músculos da expressão facial (MICHAUD; GASSIA; BELHAOUARI, 2015; GART; 

GUTOWSKI, 2016; KO; KORN; KIKKAWA, 2017). 

De Maio, Ofenböck Magri e Narvaes Bello (2008) discutiram a relação entre a 

aplicação e a duração da toxina botulínica e os diferentes padrões de mímica facial, 

de acordo com características individuais e a intensidade de contração dos músculos 

faciais. Explicaram que pacientes cinéticos, movem a musculatura facial em 

concordância com a emoções que desejam transmitir, formando linhas e rugas não 

muito profundas, ao contraírem músculos faciais; o paciente hipercinético, contrai a 

musculatura facial excessivamente, em ritmo rápido e não necessariamente em 



2 Revisão de Literatura 

	

31 

3
1

 

concordância com suas emoções, favorecendo, assim, intenso aprofundamento das 

rugas faciais estáticas; o paciente hipertônico é o que tem dificuldade para relaxar a 

musculatura da mímica facial e apresenta rugas faciais profundas mesmo em repouso. 

Para obter-se um bom resultado com a aplicação da toxina botulínica, deve-se graduar 

os locais e a dosagem do produto considerando-se estes padrões individuais.  

Independentemente dos procedimentos elencados pelos médicos, com o 

objetivo de alcançar o rejuvenescimento facial, é necessário considerar o estado de 

envelhecimento de todas as estruturas faciais, para a obtenção de um resultado 

natural (CARRUTHERS; CARRUTHERS, 2016; COTOFANA et al., 2016). Cotofana 

et al. (2016) alertaram que a intervenção em apenas uma estrutura, como nos 

exercícios para os músculos faciais descritos por De Vos et al. (2013) ou a estimulação 

elétrica neuromuscular, têm eficácia limitada (COTOFANA et al., 2016).  

Para Sadick et al. (2015), a perda de volume de gordura foi o fator que mais 

contribuiu para o aspecto envelhecido da face. Mudanças nos compartimentos de 

gordura superficiais e profundos, separados pelo Sistema Músculo Aponeurótico 

Superficial (SMAS) (KAHN; SHAW, 2010; COTOFANA et al., 2016) e localizados na 

testa, região periorbital, bochechas, região perioral, queixo e papada, ocorrem não 

apenas pela ação da gravidade, mas, também, pela diminuição e separação dos 

diversos compartimentos adiposos, resultando em perda do contorno facial durante o 

envelhecimento (SADICK et al., 2015). O conceito de pseudoptose é amplamente 

aceito: a diminuição de gordura em um compartimento favorece a formação de pregas, 

rugas na área adjacente, comumente observado no sulco nasogeniano e na pálpebra 

inferior (FITZGERALD et al., 2010). A conduta proposta pelos dermatologistas, 

quando há perda de volume nos compartimentos adiposos, é o preenchimento desses 

compartimentos com ácido hialurônico, ácido poly-L-lático ou calcium hydroxylapatite 

(CaHA) (FITZGERALD et al., 2010; KAHN; SHAW, 2010; SADICK et al., 2015; DE 

MAIO, 2018, 2021). 

Com relação aos ligamentos faciais, há referências sobre as mudanças na 

tensão dos mesmos, contribuindo para o deslocamento descendente das estruturas 

faciais com o envelhecimento (SADICK et al., 2015). Os ligamentos da face mantêm 

funcionamento mecânico devido à presença de colágeno, água e glicosaminoglicanos 

(GAG) em sua composição. Alguns autores postulam que esta composição não sofre 

mudanças relacionadas ao envelhecimento facial (BRANDT et al., 2012; WONG; 
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MENDELSON, 2015). As modificações são observadas na posição dos ligamentos, 

devido à sua fixação nos ossos, que mudam com o envelhecimento e na tensão dos 

ligamentos faciais, que ficam curvos ao servirem de suporte aos compartimentos de 

gordura, resultando na flacidez do contorno da mandíbula, papada e um aspecto facial 

envelhecido (COTOFANA et al., 2016). 

Os ossos da face fornecem a estrutura sobre a qual se apoiam a pele, os 

músculos, os ligamentos e a gordura faciais, sendo importante para a manutenção do 

contorno facial. Havendo mudança na estrutura óssea com o envelhecimento, haverá, 

consequentemente, mudança em todos os tecidos sobrepostos a essa estrutura 

(KAHN; SHAW, 2010; MENDELSON; WONG, 2012). Em publicações recentes 

(FITZGERALD et al., 2010; SHAW et al., 2011; MENDELSON; WONG, 2012), 

contrariamente às tradicionais, autores afirmaram que há um remodelamento ósseo, 

com a perda do volume, durante o processo de envelhecimento facial. O esqueleto 

facial sofre maior reabsorção óssea, principalmente em algumas áreas: no terço 

médio, na maxila, na região da abertura piriforme do nariz, na região supramediana e 

infralateral do rebordo orbital; no terço inferior, o comprimento e altura da mandíbula 

diminuem significantemente (KAHN; SHAW, 2010; SHAW et al., 2011; MENDELSON; 

WONG, 2012). Nos indivíduos jovens, estas áreas estão íntegras e contribuem para 

manter o aspecto fulgurante da face, mas, quando afetadas pela redução de volume 

ósseo, são as regiões que mais se alteram com o avanço da idade. As consequências 

estéticas comumente observadas são: ptose das sobrancelhas, depressão acentuada 

da canaleta lacrimal, depósito de gordura na área supramediana do rebordo orbital, 

queda da ponta do nariz, acentuação do sulco nasogeniano, perda do contorno da 

mandíbula e aparecimento da papada. Algumas das intervenções propostas para a 

restauração da estrutura óssea e consequente rejuvenescimento facial, os implantes 

de polietileno poroso (KAHN; SHAW, 2010) e de hidroxiapatita porosa (MENDELSON; 

WONG, 2012), foram procedimentos considerados mais eficazes que as cirurgias – 

facial lifting e a utilização de substâncias de preenchimento facial, por estes autores.  

Com o envelhecimento, mudanças nas estruturas – ossos, gordura e pele, 

podem impactar negativamente no padrão de mobilidade dos músculos faciais e na 

aparência facial (DE MAIO, 2018). Para restaurar a aparência facial, o autor 

preconizou uma proposta inovadora: modular os movimentos dos músculos faciais por 

meio de preenchimento com ácido hialurônico, em substituição à toxina botulínica. De 
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acordo com o autor, o preenchimento facial permitiu facilitar ou diminuir a intensidade 

de contração muscular. Com a utilização desta técnica associada à aplicação de 

toxina botulínica obteve-se melhores resultados estéticos faciais quando comparado 

ao uso isolado da toxina botulínica. 

Em recente publicação, De Maio (2021), numa abordagem holística, propôs 

um tratamento que considerou as necessidades específicas de cada cliente - perda 

de gordura facial, reabsorção óssea, perda de elasticidade da pele – MD CodesTM. 

Por meio de um sistema de códigos, o autor direcionou o uso do ácido hialuronico 

para o preenchimento facial, não apenas para atenuar as rugas e sulcos em áreas 

isoladas (por ex., rugas periorbitárias, sulco nasogeniano acentuado), mas para 

favorecer atributos faciais positivos (por ex., aspecto jovial, melhor definição do 

contorno facial) e reduzir aspectos negativos (por ex., expressão de cansaço, tristeza, 

raiva) em toda a face. 

Todas as mudanças nas estruturas faciais, citadas anteriormente, favorecem 

o aparecimento de rugas e sinais de envelhecimento. Além destas mudanças, fatores 

intrínsecos e extrínsecos concorrem para a perda da elasticidade e aparecimento de 

rugas e vincos na pele. O envelhecimento intrínseco resulta de mudanças fisiológicas 

e histológicas tais como, diminuição da espessura, variação no tamanho e forma das 

células da epiderme, redução de fibroblastos, diminuição de melanócitos, redução de 

colágeno (FITZGERALD et al., 2010; KAHN; SHAW, 2010). O envelhecimento 

extrínseco é o causado por fatores ambientais tais como o grau de hidratação, de 

nutrição, o tabagismo, o estresse, a privação de sono e, principalmente, a radiação 

ultravioleta (UV), que provoca o fotoenvelhecimento (MONTAGNER; COSTA, 2009; 

FITZGERALD et al., 2010).  

De acordo com o descrito acima, pode-se afirmar que o envelhecimento facial 

é causado por mudanças que ocorrem em diversas estruturas da face com o avanço 

da idade. São várias as propostas médicas de intervenção nestas estruturas com a 

finalidade de promover o rejuvenescimento facial. As variadas técnicas cirúrgicas e a 

utilização de procedimentos menos invasivos, como preenchimento facial, aplicação 

de laser são algumas das propostas médicas para o rejuvenescimento facial (KAHN; 

SHAW, 2010; DE MAIO, 2018, 2021). Nas publicações citadas há apenas uma 

referência à intervenção com exercícios para os músculos faciais, apontando, porém, 

sua eficácia limitada uma vez que contempla apenas uma das estruturas que se 
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modificam com o envelhecimento, ou seja, os músculos faciais (COTOFANA et al., 

2016). Sendo uma abordagem não invasiva, a terapia miofuncional orofacial atende à 

demanda de clientes que optam por um envelhecimento natural (FRANCO; 

SCATTONE, 2002; MANZI; FRAZÃO, 2011; PIEROTTI, 2014). Porém, há 

necessidade de maior rigor metodológico para o desenvolvimento das pesquisas 

nesta área. 

 

2.1.2  Envelhecimento e funções orofaciais: respiração, mastigação, deglutição 

e mímica facial – repercussão na face 

 

As funções de respiração, mastigação, deglutição e fala se modificam durante 

o processo de envelhecimento, por diversos fatores que serão detalhados a seguir. 

 

2.1.2.1  Respiração 

 

As seguintes mudanças fisiológicas e estruturais, no sistema respiratório, 

foram associadas ao envelhecimento: diminuição da propriedade elástica de retração 

do pulmão em repouso; da complacência da parede torácica; da força dos músculos 

respiratórios; da resposta respiratória à hipóxia e hipercapnia, assim como, diminuição 

do alerta para o aumento da resistência ou elasticidade das vias aéreas (JANSSENS; 

PACHE; NICOD, 1999; SPRUNG; GAJIC; WARNER, 2006; LALLEY, 2013). 

Essas mudanças estruturais poderiam resultar em alterações funcionais 

significantes. Assim, a diminuição da complacência da caixa torácica foi associada a 

mudanças ósseas, tais como a diminuição do diâmetro anteroposterior do tórax, a 

ocorrência de osteoporose, a presença de cifose, que alteram a curvatura do 

diafragma (SPRUNG; GAJIC; WARNER, 2006), com consequente redução da 

capacidade funcional deste músculo, necessário para o adequado padrão respiratório. 

A diminuição da força dos músculos respiratórios, a partir dos 50 anos de idade, foi 

associada à uma redução das unidades motoras, da massa muscular e do número de 

fibras, principalmente do tipo II; às alterações nas junções neuromusculares; à perda 

de neurônios motores periféricos e poderiam resultar em hipoventilação, falta de ar, 

pouca tolerância às atividades físicas e parada respiratória (LALLEY, 2013).  
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Como resultado das mudanças morfológicas, poderiam ocorrer alterações na 

eficiência respiratória em postura de repouso (vigília), durante os exercícios físicos e 

durante o sono. Assim, no repouso, haveria diminuição do volume corrente 

(representa o volume normal de ar deslocado entre inalação normal e exalação 

quando não é aplicado esforço extra), aumento da frequência respiratória, significante 

redução da frequência cardíaca e da resposta ventilatória à hipóxia e hipercapnia 

(JANSSENS; PACHE; NICOD, 1999; SPRUNG; GAJIC; WARNER, 2006; LALLEY, 

2013). A diminuição da espessura da parede faríngea e a perda de sustentação 

muscular da faringe resultariam em prejuízos funcionais durante o sono, como a 

diminuição da resposta de esforço respiratório, se houver oclusão de via aérea 

superior. Consequentemente, a prevalência de distúrbios respiratórios do sono com o 

envelhecimento seria alta (JANSSENS; PACHE; NICOD, 1999; SPRUNG; GAJIC; 

WARNER, 2006; LALLEY, 2013). Para alguns autores, os idosos que praticaram 

exercício físico regularmente apresentaram padrão respiratório melhor que os 

sedentários (JANSSENS; PACHE; NICOD, 1999; SPRUNG; GAJIC; WARNER, 

2006). 

As mudanças da função respiratória, aqui citadas, poderiam causar impacto 

na estética facial, principalmente, em indivíduos com algum distúrbio respiratório do 

sono, como apneia obstrutiva do sono (YAGIHARA, 2017). Esse impacto poderia ser 

visualizado, esteticamente, pela expressão de cansaço, (YAGIHARA, 2017), ptose de 

pálpebras, olhos inchados, vermelhos e/ou vidrados, círculos escuros sob os olhos, 

rugas/linhas finas e cantos da boca caídos (SUNDELIN et al., 2017). A presença de 

olheiras como resultado de baixa qualidade e/ou quantidade do sono foi questionada 

em alguns estudos (MATSUI et al., 2015; OYETAKIN-WHITE et al., 2015). Várias 

pesquisas correlacionaram os distúrbios do sono a problemas dermatológicos, tais 

como eczema (WALIA; MEHRA, 2016; YU et al., 2016), envelhecimento intrínseco, 

como a diminuição da função de proteção à perda hídrica da pele, com consequente 

aceleração dos sinais de envelhecimento (OYETAKIN-WHITE et al., 2015; WALIA; 

MEHRA, 2016). 

Nos casos em que há queixas estéticas, como as citadas acima, associadas 

aos distúrbios do sono, o fonoaudiólogo deve saber que a melhora estética poderá 

ser obtida por uma intervenção na causa, distúrbio do sono e não no sintoma - 

expressão de cansaço, olheiras e outros problemas dermatológicos. Assim, há 
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necessidade de uma avaliação por uma equipe multiprofissional, com formação em 

Medicina do Sono e posterior encaminhamento para tratamento interdisciplinar. A 

utilização do aparelho de pressão continua de ar (Cpap), como recurso para atenuar 

os sinais de cansaço e melhorar a aparência facial, foi demonstrada em alguns 

estudos (CHERVIN et al., 2013; YAGIHARA, 2017). 

 

2.1.2.2  Mastigação 

 

São vários os fatores que interferem no desempenho da função mastigatória 

nos idosos. Kosaka et al. (2016) avaliaram o padrão mastigatório de 1.875 sujeitos, 

com média de idade de 66,7 anos. Concluíram que, além da relação entre o número 

de dentes e a força mastigatória, considerados fatores determinantes para mastigação 

adequada, citados em diversas pesquisas, existiriam outros dois fatores que 

interferiram na mastigação dos sujeitos avaliados: a saúde periodontal e número de 

dentes que possibilitaram uma oclusão funcional (dentes funcionais). Esses dois 

fatores foram observados nos três grupos analisados na pesquisa, ou seja, os que 

possuíam área de apoio oclusal perfeita, diminuída ou ausência de contato oclusal 

(oclusal support área - OSA). 

A influência da presença ou ausência de contato oclusal posterior na 

performance mastigatória, foi constatada em outra pesquisa, em que 268 idosos foram 

distribuídos em dois grupos: grupo A, possuíam oclusão em pré-molares e molares, 

grupo B, não apresentavam essa oclusão. Nessa investigação, observou-se que os 

sujeitos do grupo B, tiveram pior desempenho mastigatório e nas provas de repetições 

das silabas /ta/ e /ka/; em ambos os grupos constatou-se a diminuição da força de 

pressão da língua contra o palato e da manutenção da função labial, na realização da 

prova de repetição da sílaba /pa/. Os autores afirmaram que a função adequada da 

língua e a adaptação de prótese foram fatores importantes para uma adequada função 

de mastigação nos idosos (KIKUTANI et al., 2009). 

Outras variáveis, elencadas em diferentes pesquisas, foram correlacionadas 

às alterações na função mastigatória no envelhecimento: diminuição da densidade 

óssea, associada à diminuição de eficiência mastigatória, com ocorrência de maior 

número de golpes mastigatórios para obtenção de mastigação eficiente, em ambos os 

sexos, porém, com valores mais altos nas mulheres (TAMUT et al., 2012); maior 
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tempo de preparo do alimento, em adultos saudáveis com uso de próteses bem 

adaptadas, correlacionado ao baixo desempenho em provas de diadococinesia oral 

(COSTA et al., 2015); diminuição na espessura dos músculos masseter e temporal e 

na força máxima de mordida, nas mulheres mais idosas (PALINKAS et al., 2010, 

2013). 

Ikebe et al. (2011) investigaram o efeito da idade, gênero, número de dentes 

naturais, força máxima de oclusão e fluxo salivar no desempenho mastigatório de 

1.288 sujeitos com idade média de 66,2 anos. O desempenho mastigatório foi 

determinado pela capacidade de triturar o alimento teste (bala de goma) em partículas 

para serem deglutidas. Para os autores, a diminuição de dentes naturais, da força 

máxima de oclusão e do fluxo salivar foram fatores associados negativamente ao 

desempenho mastigatório de adultos idosos. 

Galo et al. (2006) encontraram aumento de atividade elétrica do músculo 

masseter, em idosos saudáveis, sem patologias musculares ou perda de dentes, na 

postura de repouso e diminuição da atividade elétrica durante a mastigação, sem 

interferência na performance mastigatória. Quando comparado com jovens, os dados 

eletromiográficos dos idosos foram similares ou levemente diminuídos.   

Peyron et al. (2004) comprovaram que, apesar da diminuição da força de 

mordida e da massa dos músculos mastigatórios, os idosos mantêm a capacidade de 

adaptação às diversas texturas dos alimentos. Adaptações como aumento do número 

de ciclos mastigatórios e da duração do tempo de preparo do alimento, com alimentos 

mais rígidos, não alteraram o desempenho na função mastigatória, nem tiveram 

impacto nos valores registrados pela eletromiografia nos músculos masseter e 

temporal, na comparação com sujeitos jovens. 

Alguns autores afirmaram que o envelhecimento, per se, não seria a causa da 

deterioração do desempenho mastigatório, mas sim o conjunto e múltiplas alterações 

das estruturas orofaciais, que alguns idosos apresentaram (PEYRON et al., 2004; 

KIKUTANI et al., 2009; IKEBE et al., 2011). 

As publicações citadas descreveram pesquisas cujo objetivo foi investigar os 

inúmeros fatores que influenciariam a função de mastigação no idoso. Não foram 

encontrados estudos que investigassem alterações estéticas – assimetrias ou rugas, 

nem a ocorrência de compensações em músculos faciais, decorrentes das alterações 
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musculares, estruturais ou por alteração do padrão mastigatório, durante o 

envelhecimento. A correlação entre padrão alterado de mastigação, principalmente, 

mastigação anteriorizada e/ou unilateral, presença de assimetrias faciais e os sinais 

de envelhecimento foram frequentemente citadas em publicações sobre 

Fonoaudiologia e estética facial (PIEROTTI; REIS, 2004; FRANCO, 2009; MANZI; 

FRAZÃO, 2011). Porém, é necessário que sejam realizadas pesquisas que 

possibilitem apontar, com maior precisão, quais fatores relacionados a função 

mastigatória concorrem para o aparecimento de rugas e sulcos faciais. 

 

2.1.2.3  Deglutição  

 

As mudanças anatômicas e fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento resultam em alterações no padrão da deglutição de adultos 

saudáveis. Na fase oral, foram citadas dificuldades no controle do bolo alimentar, 

diminuição da força mastigatória, que poderiam comprometer a progressão segura do 

alimento para a faringe e esôfago (YOSHIDA et al., 2015). Especificamente no que 

diz respeito à língua, o aumento de tecido conjuntivo, infiltração de gordura e 

degeneração das fibras nervosas e musculares resultariam em diminuição da pressão 

e mobilidade da língua (TANURE et al., 2005; YOSHIDA et al., 2015; REGINELLI et 

al., 2016). 

Apesar das mudanças citadas acima, os idosos saudáveis conseguiriam 

realizar adaptações funcionais para garantir uma deglutição segura. Conforme 

demonstrou Totta (2008), por meio do instrumento de Classificação do Grau da 

Disfunção da Deglutição Orofaríngea, idosos saudáveis em uso de próteses bem 

adaptadas apresentaram um padrão de Deglutição funcional, caracterizado por 

dificuldades como a participação excessiva da musculatura facial e/ou cervical, o 

movimento de cabeça, porém sem sinais de risco de penetração e aspiração laríngea.  

A importância da língua, na fase oral preparatória e fase faríngea, para a 

ocorrência de uma deglutição segura foi citada em inúmeras publicações. Vários 

estudos investigaram a relação entre força máxima da língua e força e pressão da 

língua durante a deglutição e o processo natural de envelhecimento (NEY et al., 2009; 

YOUMANS; YOUMANS; STIERWALT, 2009; YEATES; STEELE; PELLETIER, 2010; 
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VAN DEN ENGEL-HOEK et al., 2012; FEI et al., 2013; HIRAMATSU et al., 2015; 

NASCIMENTO et al., 2015).  

Youmans, Youmans e Stierwalt (2009), usando o Iowa Oral Performance 

Instrument (IOPI) ao investigarem a força de contração isométrica da língua e a força 

da língua durante a deglutição, de homens e mulheres (entre 20 e 79 anos de idade), 

constataram uma diminuição gradual da força de pressão isométrica máxima da 

língua, mais evidente a partir dos 60 anos de idade; aumento da pressão da parte 

anterior da língua na fase oral da deglutição das mulheres a partir dos 40 anos de 

idade; uso de maior porcentagem máxima de força da língua na deglutição, no grupo 

das mulheres acima de 60 anos. De acordo com os autores, não foi observada 

diminuição da reserva funcional de força da língua em função da idade, mas do 

gênero; as mulheres apresentaram diminuição na reserva funcional de força da língua 

(“tongue strength reserve”) e teriam mais riscos de apresentarem disfagia oral quando 

acometidas por um incidente neurológico, que os homens. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Fei et al. (2013) que 

confirmaram não haver declínio na função de deglutição de saliva e água com o 

envelhecimento, mas redução da contração isométrica máxima de pressão de língua 

contra o palato. Apesar de resultados semelhantes, a relação entre diminuição da 

reserva funcional de pressão da língua e alterações na deglutição e os benefícios de 

exercícios de resistência de pressão de língua, para melhorar a função de deglutição, 

devem ser melhores investigados (STEELE, 2013). 

Os estudos relativos à diminuição de pressão da língua durante a deglutição 

realizada por idosos são inconsistentes. Em uma pesquisa, foi confirmado que o 

aumento da contração da língua estava mais relacionado à variedade de 

consistências do que à idade, havendo maior contração na deglutição dos alimentos 

semissólidos do que dos líquidos (VAN DEN ENGEL-HOEK et al., 2012). 

Nos estudos citados, o foco das investigações foram os aspectos do 

envelhecimento que poderiam resultar em presbifagia ou disfagia; em apenas um 

(TOTTA, 2008) houve referência à participação excessiva da musculatura orofacial de 

idosos em uso de próteses dentárias bem adaptadas. O apertamento labial, pontuado 

como um padrão alterado nos protocolos de avaliação miofuncional orofacial para 

jovens e adultos – AMIOFE (FELÍCIO et al., 2010) e MBGR (GENARO et al., 2009) e 

para a avaliação miofuncional orofacial de idosos – AMIOFE-I (FELÍCIO et al., 2017), foi 
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frequentemente associado à postura inadequada da língua durante a deglutição 

(MARCHESAN, 1998), sendo observado na avaliação de mulheres com queixa de 

rugas ou sinais de envelhecimento na região perioral. 

A diminuição da espessura do músculo orbicular dos lábios, a degeneração 

de fibras de elastina e colágeno, afinamento da epiderme e espessamento do tecido 

subcutâneo, favoreceriam a ptose labial (IBLHER; STARK; PENNA, 2012). 

Provavelmente essas mudanças estruturais associadas à contração exagerada de 

lábios durante a deglutição e mastigação contribuiriam para o aparecimento de rugas 

periorais, para acentuar o sulco nasogeniano e a ptose das comissuras labiais, como 

apontaram alguns estudos de fonoaudiólogos brasileiros (FRANCO; SCATTONE, 

2002; PIEROTTI; REIS, 2004; FRANCO, 2009; MANZI; FRAZÃO, 2011). Porém, a 

correlação entre postura e contração de língua, envelhecimento intrínseco dos lábios 

e apertamento labial na deglutição deve ser melhor investigada. 

 

2.1.2.4  Mimica facial 

 

Desde 1872, Charles Darwin, criador da teoria da evolução, afirmava que 

haveria uma conexão inata, biologicamente determinada, entre o estado emocional e 

as expressões faciais, para que os sentimentos fossem comunicados (DARWIN, 1872; 

MICHAUD; GASSIA; BELHAOUARI, 2015; BRENNAN, 2016). 

Cattaneo e Pavesi (2014) afirmaram que os músculos faciais têm função 

importante na comunicação de sentimentos e estariam sujeitos ao controle voluntário. 

Ao descreverem a anatomia e fisiologia dos músculos faciais, apontaram 

características especificas que os distinguem dos grandes músculos do corpo, tais 

como a heterogeneidade entre eles e em um mesmo músculo facial, a ausência de 

articulações, a ausência de sistema proprioceptivo, a ausência de estruturas do tipo 

fuso muscular. Outra particularidade citada é possuírem uma única inserção no 

periósteo do crânio, sendo a outra inserção interconectada à pele; os músculos frontal 

e orbicular da boca são os únicos que não se conectam a nenhum osso facial. A 

heterogeneidade dos músculos faciais também é evidenciada pela composição 

histológica das fibras – alguns músculos são formados por fibras do tipo I, de 

contração lenta, resistentes à fadiga, presentes nos músculos que tendem a manter 

uma contração prolongada (frontal, corrugador, depressor do lábio inferior), outros por 
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tipo II, fibras de contração rápida, em músculos que realizam contrações rápidas e 

fásicas (orbicular dos olhos, nasal e prócero), e outros (platisma, mentual, depressor 

do angulo da boca, orbicular dos lábios, levantador do lábio superior, zigomático maior 

e menor e levantador do lábios superior), por uma combinação de ambos os tipos na 

proporção 2:1. 

A discussão sobre a neurofisiologia dos movimentos faciais voluntários ou dos 

advindos de emoções incontroladas foge aos objetivos da presente pesquisa, porém 

vale ressaltar que dificilmente os músculos faciais se contraem isoladamente; mesmo 

nos movimentos voluntários, há uma sinergia, isto é, grupos musculares são 

recrutados ao mesmo tempo na manutenção de uma postura e em um movimento 

especifico (CATTANEO; PAVESI, 2014). 

Brennan (2016) descreveu uma correlação entre a contração de músculos 

faciais e estados de ânimo, que podem variar de acordo com os grupos musculares 

envolvidos. Assim, a contração do zigomático, risório, levantador do lábio superior em 

um sorriso, estaria relacionada a um estado de ânimo feliz; a contração do corrugador 

e depressor do angulo da boca, ao estado de melancolia, depressão; a contração do 

corrugador pode expressar concentração, mas se muito exagerada, expressa raiva; 

um estado de concentração extrema seria expresso pelo corrugador, orbicular da 

boca, orbicular dos olhos e frontal. 

As expressões faciais transmitem emoções que são relevantes nas relações 

interpessoais, porém, a contração repetitiva de vários músculos faciais para expressar 

emoções na comunicação, somada ao envelhecimento das estruturas faciais, já citado 

anteriormente, podem resultar em rugas e linhas de expressão na pele que acentuam 

o envelhecimento facial (MICHAUD; GASSIA; BELHAOUARI, 2015). Essas rugas, 

perpendiculares ao sentido das fibras musculares subjacentes, serão mais 

acentuadas a depender da intensidade, duração e frequência dessas contrações 

(MANZI; FRAZÃO, 2011). 

Fujimura e Hotta (2012), em um estudo, em que mulheres de 26 a 64 anos 

tiveram o terço superior e médio fotografados em repouso e com contração máxima, 

confirmaram que rugas, inicialmente, dinâmicas podem resultar em rugas estáticas, 

em decorrência de movimentos faciais repetitivos; essas rugas se acentuam com o 

envelhecimento. 
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Conforme citado no início desse trabalho, De Maio, Ofenböck Magri e Narvaes 

Bello (2008), descreveram os diferentes padrões de mímica facial, de acordo com 

características individuais e a intensidade de contração dos músculos faciais durante 

a comunicação. Assim, em pacientes cinéticos, que moviam a musculatura facial em 

concordância com a emoções que desejavam transmitir, observaram linhas e rugas 

não muito profundas; nos pacientes hipercinéticos, que contraíam intensamente a 

musculatura facial em uma velocidade rápida, houve um aprofundamento das rugas 

estáticas; nos pacientes hipertônicos, que dificilmente relaxavam a musculatura da 

mímica facial, observaram rugas profundas mesmo quando em repouso. 

A influência da contração excessiva dos músculos da mímica facial, somada 

ao processo natural do envelhecimento, na formação de rugas, também foi discutido 

por fonoaudiólogos que atuam no campo da Fonoaudiologia em Estética da Face 

(FRANCO; SCATTONE, 2002; PIEROTTI; REIS, 2004; PAES; TOLEDO; SILVA, 

2007; MATOS et al., 2010; MANZI; FRAZÃO, 2011; ARIZOLA et al., 2012). Para esses 

profissionais, contrações faciais excessivas, poderiam ocorrer como movimentos 

compensatórios, na realização inadequada das diversas funções orofaciais - fala, 

mastigação, deglutição, conforme descrito anteriormente, em função das mudanças 

anatômicas e fisiológicas decorrentes do processo natural do envelhecimento. 

 

2.2  AVALIAÇÃO E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS FONOAUDIOLÓGICAS EM 

ESTÉTICA FACIAL 

 

Em 05 de abril de 2008, o Conselho Federal de Fonoaudiologia aprovou a 

resolução que definiu a atuação do fonoaudiólogo com finalidade estética. Determinou 

que a atuação na área de Motricidade Orofacial com finalidade estética é campo da 

Fonoaudiologia e visa avaliar, prevenir e equilibrar a musculatura da mímica facial 

e/ou cervical, além das funções orofaciais, buscando a simetria e a harmonia das 

estruturas envolvidas, do movimento e da expressão, resultando no favorecimento 

estético; estabeleceu, ainda, que o fonoaudiólogo deve utilizar todos os 

conhecimentos e recursos inerentes à sua formação científica, realizando e 

divulgando apenas os procedimentos para os quais esteja apto (CONSELHO 

FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2008). 
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Os dois primeiros artigos sobre o tema Fonoaudiologia e Estética, no Brasil, 

foram publicados em 2002 (FRANCO; SCATTONE, 2002; TAKACS; VALDRIGHI; 

ASSENCIO-FERREIRA, 2002). O número de publicações, desde então, se mantém 

reduzido, sendo poucos os artigos, com relato de casos clínicos e os livros ou 

capítulos de livros, em que as diversas abordagens clínicas são descritas. Pelo 

número de publicações encontradas em revistas indexadas, oito artigos brasileiros e 

apenas um estrangeiro, pode-se dizer que a atuação fonoaudiológica em estética da 

face está circunscrita, predominantemente, ao Brasil (Quadro 1). 
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 Quadro 1 - Principais informações sobre a casuística e objetivos dos artigos publicados em Fonoaudiologia em estética facial 

Autores (ano) Pais de origem Título da publicação Participantes Objetivo 

Franco e 
Scattone (2002) 

Brasil Fonoaudiologia e dermatologia um trabalho conjunto e 
pioneiro na suavização das rugas de expressão facial  

1 Relatar o início do trabalho de Motricidade Orofacial 
relacionado à suavização das rugas de expressão facial, 
e a parceria entre as áreas da Fonoaudiologia e da 
Dermatologia, a partir de um estudo de caso clinico. 

Takacs, Valdrighi 
e Assencio-
Ferreira (2002) 

Brasil Fonoaudiologia e estética: unidas a favor da beleza facial       8 Analisar a eficiência dos exercícios isométricos visando 
diminuir flacidez muscular, rugas e marcas de expressão.  

Paes, Toledo e 
Silva (2007)  

Brasil Fonoaudiologia e estética facial: estudos de casos 10 Caracterizar as modificações presentes no 
comportamento facial por meio da comparação das 
medidas da projeção do sulco nasogeniano ao tragus, pré 
e pós-tratamento fonoaudiológico.  

Silva, Vieira e 
Motta (2010) 

Brasil Eficácia de duas técnicas fonoaudiológicas da Estética 
Facial no músculo orbicular dos olhos: estudo piloto 

4 Comparar a eficácia de duas técnicas fonoaudiológicas 
utilizadas no músculo orbicular dos olhos.  

Santos e Ferraz 
(2011)  

Brasil Atuação da Fonoaudiologia na estética facial: relato de 
caso clinico 

1 Caracterizar as modificações faciais do ponto de vista 
qualitativo, após o tratamento fono-audiológico, num 
enfoque etiológico de caráter biomecânico. 

Frazão e Manzi 
(2012) 

Brasil Eficácia da intervenção fonoaudiológica para atenuar o 
envelhecimento facial 

3 Verificar a eficácia da intervenção fonoaudiológica na 
estética facial para atenuar os sinais de envelhecimento. 

Arizola et al. 
(2012) 

Brasil Modificações faciais em clientes submetidos a tratamento 
estético fonoaudiológico da face em clínica-escola de 
Fonoaudiologia 

11 Identificar possíveis modificações faciais em pacientes 
submetidos à tratamento estético fonoaudiológico da face 
e verificar se estas modificações foram percebidas pelo 
cliente, por terceiros e por fonoaudiólogos, e constatar o 
grau de satisfação do cliente com o resultado.  

De Vos et al. 
(2013)  

Bélgica  Facial exercises for facial rejuvenation: a control group 
study 

18 Verificar a efetividade de quatro exercícios para reduzir a 
ptose e rugas na pele facial. 

Sovinski et al. 
(2016) 

Brasil Avaliação estética da face em indivíduos com 
deformidades dentofaciais 

36 Analisar as características estéticas da face em indivíduos 
com deformidades dentofaciais (DDF) e os possíveis 
aspectos que se relacionam com aspectos da pele quanto 
às rugas e sulcos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2.1  Avaliação fonoaudiológica em estética facial 
 

A seguir serão descritos protocolos de avaliação fonoaudiológica em estética 

da face, propostos por fonoaudiólogos clínicos, publicados em livros, não sendo 

nenhum deles validados até o presente momento (Quadro 2). Em todos os protocolos 

citados a seguir, os registros de imagem, por meio de fotografia e filmagem, fazem 

parte da avaliação inicial e final. 

Tasca (2004) propôs a realização de quatro protocolos para a avaliação em 

estética: Protocolo PAMFEF de Histórico Clínico do Cliente, um segundo de Avaliação 

Geral para avaliar aspectos morfológicos, funcionais e posturais das diversas 

estruturas do sistema estomatognático; outro de Avaliação do Tônus Muscular dos 

músculos da mimica facial, para identificar as tensões e compensações e um último, 

de Avaliação da Simetria e Leitura Faciais, para obter dados concretos sobre as rugas 

– primárias ou secundárias – em cada quadrante facial. Os dados obtidos a partir 

destes três protocolos de avaliação juntamente às informações, obtidas por meio de 

filmagem realizada na avaliação do tônus muscular, deverão ser utilizados para a 

definição dos objetivos da proposta terapêutica. O protocolo Histórico Clínico proposto 

por Tasca (2004) foi o utilizado em Souza (2012), ao investigar a qualidade de vida de 

mulheres com grau II de fotoenvelhecimento facial, submetidas à intervenção 

Miofuncional estética. 

Pierotti (2004) propôs um protocolo constituído de anamnese e análise clínica 

do sistema estomatognático e postural. Sua avaliação incluiu uma análise da postural 

corporal; estado geral da pele: o fototipo de acordo com Fitzpatrick – reação da pele 

à exposição solar; o biótipo cutâneo – grau de hidratação e produção sebácea; a 

classificação das rugas, de acordo com Glogau; localização das rugas na face e seu 

dinamismo (estáticas ou dinâmicas); tensão muscular; as assimetrias faciais; 

avaliação morfológica e funcional das estruturas do sistema estomatognático e sua 

relação com as rugas faciais. De acordo com a autora, o objetivo da avaliação seria 

verificar possíveis correlações entre as posturas e movimentos repetitivos realizados 

durante a respiração, fala, mastigação e deglutição e a formação de rugas na face. 

Este protocolo foi o utilizado no estudo realizado por Frazão e Manzi (2012) e Souza 

(2012), que verificaram o efeito da intervenção fonoaudiológica para atenuar o 

envelhecimento facial.  
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Toledo (2006) propôs a realização de uma entrevista inicial e anamnese 

seguida de uma Avaliação Física ou Estática em que observou a oclusão dentária, a 

tipologia facial, a medida do sulco nasogeniano, a palpação do crânio (para verificar 

a existência de irregularidades, assimetrias ósseas e rigidez do couro cabeludo) e a 

palpação muscular; uma Avaliação Funcional ou Dinâmica aferida pelo Índice de 

Capacidade Funcional da Mimica (ICFM) e uma Avaliação das funções 

estomatognáticas, calculada pelo Índice de Capacidade Estomatognática (ICE). 

Foram atribuídos escores nas avaliações inicial e final, aos seguintes aspectos: a 

manipulação craniana, a palpação muscular e a Avaliação Funcional ou Dinâmica. 

Almeida (2008) propôs um protocolo – Protocolo Carioca de Aprimoramento 

Miofuncional em Fonoaudiologia Estética Facial, dividido em cinco partes. A Parte I - 

Levantamento do Histórico Clínico, contendo os dados pessoais, a história clínica 

pregressa, os vícios e hábitos deletérios (tabagismo, etilismo, onicofagia, bruxismo), os 

aspectos alimentares (consistência dos alimentos, velocidade de mastigação, entre 

outros), os aspectos relacionados ao sono, a prática de esportes, a exposição solar, a 

expressão facial, a localização de tensão corporal, os tratamentos estéticos realizados 

(uso de cremes, toxina botulínica, realização de cirurgia plástica, entre outros). A parte 

II e III – Avaliação fonoaudiológica da anatomia Miofuncional Orofacial, contendo dados 

de avaliação dos aspectos morfológicos, funcionais, posturais e a tonicidade das 

estruturas faciais: lábios, língua, bochechas, palato duro, palato mole, articulação 

temporomandibular (ATM), dentes, oclusão, nariz, olhos e as funções orofaciais de 

respiração, mastigação, deglutição e fala. O autor afirmou que o registro de avaliação 

deve ser realizado por meio de fotografias (rosto de frente, de perfil, sorriso, lábios em 

posição habitual e fechados) e filmagens (postura habitual, postura corrigida, 

mastigação, deglutição, fala espontânea e leitura). A Parte IV – Avaliação do Tônus 

contendo a avaliação dos músculos envolvidos na mímica facial, por meio da contração 

voluntária realizada pelo cliente. Os termos normotonia, hipertonia e hipotonia são 

utilizados para a classificação do tônus muscular. A Parte V – Avaliação fonoaudiológica 

da morfologia e leitura facial, incluiu dados de avaliação do formato do rosto (tipologia 

facial); da simetria facial e a classificação das rugas em toda a face (testa, sobrancelhas, 

glabela, olhos, bochechas, nariz, lábios, queixo, mandíbula). 

Vieira (2013), propôs a realização de uma anamnese, intitulada Ficha 

Cadastral, contendo dados informados pelo cliente, os aspectos clínicos gerais e os 
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específicos, relacionados aos cuidados estéticos realizados. Para a avaliação do 

cliente, utilizou o Protocolo do Método NMRV Revigoramento Facial Global, por meio 

do qual pode-se obter dados relativos à face (raça, tipologia, biótipo cutâneo, flacidez 

tissular, tônus muscular, textura, coloração, sensibilidade cutânea e involução 

cutânea); aos aspectos gerais (face, dentes, oclusão); ao perfil funcional 

(1. comunicação – fala espontânea, articulação, ritmo, expressão facial; 2. funções 

orofaciais de respiração, mastigação e deglutição). 

 

Quadro 2 - Protocolos de avaliação fonoaudiológica da estética facial publicados em livros 

Autores 
(ano) 

Pais de 
origem 

Procedimentos Aspectos avaliados 

Tasca 
(2004) 

Brasil Anamnese. 
Três protocolos de avaliação.  
Documentação fotográfica e em 
vídeo. 

Avaliação geral: aspectos morfológicos, funcionais e 
posturais do sistema estomatognático. 
Avaliação do tônus muscular dos músculos da mimica 
facial. 
Avaliação da simetria e leitura faciais: rugas primárias 
e secundárias em cada quadrante facial. 

Pierotti 
(2004) 

Brasil Anamnese. 

Avaliação clínica do sistema 
estomatognático e postural. 

Documentação fotográfica e em 
vídeo.        

Análise da postura corporal. 
Estado geral da pele: fototipo, biótipo cutâneo, 
classificação das rugas de acordo com Glogau (1996) 
e dinamismo (estáticas ou dinâmicas). 
Tensão muscular. 
Assimetrias faciais. 
Avaliação morfológica e funcional das estruturas do 
sistema estomatognático.  

Toledo 
(2006) 

Brasil Entrevista inicial e anamnese. 
Avaliação clínica. 
Documentação fotográfica e em 
vídeo. 

Avaliação Física ou Estática: oclusão dentaria, 
tipologia facial, medida do sulco nasogeniano; 
palpação do crânio, palpação muscular. 
Avaliação Funcional ou Dinâmica: verificação do 
Índice de Capacidade Funcional da Mimica (ICFM). 
Avaliação das funções estomatognáticas: calculando o 
Índice de Capacidade Estomatognática (ICE). 

Almeida 
(2008) 

Brasil Protocolo Carioca de 
Aprimoramento Miofuncional em 
Fonoaudiologia Estética Facial – 
composto de cinco partes. 
Anamnese: Parte I - levantamento 
do histórico clínico. 
Avaliação clínica: Partes II, III, IV e 
V. 
Documentação fotográfica e em 
vídeo. 

Parte II e III: avaliação da anatomia miofuncional 
orofacial: morfologia, funções, postura e tonicidade 
das estruturas orofaciais. 
Parte IV: avaliação do tônus dos músculos da mimica 
facial – contração voluntária.  
Parte V: morfologia e leitura facial: tipologia facial, 
simetria facial, classificação das rugas faciais. 

Vieira 
(2013) 

Brasil Anamnese: ficha cadastral.   
Avaliação clínica: Protocolo NMRV 
Revigoramento Facial Global. 
Documentação fotográfica. 

Face: raça, tipologia, biótipo cutâneo, flacidez tissular, 
tônus muscular, textura, coloração, sensibilidade 
cutânea e involução cutânea. 
Aspectos gerais: face, dentes, oclusão. 
Perfil funcional: comunicação – fala espontânea, 
articulação, ritmo, expressão facial; funções orofaciais 
de respiração, mastigação e deglutição. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nos estudos realizados nesse campo de atuação fonoaudiológico, a utilização 

de protocolos provenientes da área de Motricidade Orofacial (FRANCO; SCATTONE, 

2002) ou a elaboração de um protocolo especifico para o desenho da pesquisa a ser 

realizada (Quadro 3) é uma pratica frequente. 

Arizola et al. (2012), no estudo em que identificaram mudanças faciais após 

tratamento estético fonoaudiológico, elaborou um protocolo de anamnese contendo o 

estado geral de saúde, hábitos deletérios, alimentação, tratamentos dermatológicos, 

e um protocolo de avaliação, contendo: a) exame oral, incluindo dados sobre a pele 

(biótipo, condição, fototipo), face (formato e medidas dos terços faciais), presença de 

rugas na face, morfologia do sistema estomatognático, simetria facial, mobilidade das 

estruturas orofaciais; b) funções orais (respiração, mastigação, deglutição e fala); 

c) outras informações (xerostomia, halitose, lesão em mucosa ou língua, sangramento 

gengival, dor em dentes, gengiva ou língua, papada e simetria face). Registrou, 

também, com uma documentação fotográfica, a face dos sujeitos da pesquisa, antes 

e depois do tratamento realizado. 

Silva, Vieira e Motta (2010), propuseram um protocolo específico direcionado 

ao músculo orbicular dos olhos, adaptado da literatura, além de registros fotográficos 

da área dos olhos dos sujeitos nas posições frente, diagonal esquerda e direita em 

repouso e movimento (sorriso), realizados no início e final do tratamento. 

Sovinski (2012) e Sovinski et al. (2016), ao verificarem a influência das 

funções orofaciais nos aspectos estéticos da face de indivíduos com deformidade 

dentofacial, realizaram uma análise da face e dos aspectos miofuncionais orofaciais 

a partir de fotografias e filmagens, aplicando algumas provas do protocolo MBGR; 

uma análise dos aspectos estéticos conforme o protocolo de classificação de rugas 

de Glogau; a escala fotonumérica para classificação das linhas de marionete e a 

escala fotonumérica para os sulcos no músculo orbicular dos olhos de Carruthers et 

al. (2008a, 2008b). 
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Quadro 3 -  Dados sobre os principais aspectos abordados nos protocolos de avaliação 
fonoaudiológica da estética facial publicados artigos científicos 

Autores 
(ano) 

Pais de 
origem 

Procedimentos Aspectos avaliados 

Arizola 
et al. 

(2012) 

Brasil Anamnese. 
Protocolos de avaliação clínica. 
Documentação fotográfica. 

Exame oral: pele, formato da face, presença de 
rugas, morfologia, mobilidade. 
Funções orais: respiração, mastigação, deglutição e 
fala. 
Outras informações (aspectos gerais). 

Silva, 
Vieira e 

Mota 
(2010) 

Brasil Protocolo de avaliação 
direcionado ao músculo orbicular 
dos olhos adaptado de Almeida 
(2008). 
Documentação fotográfica dos 
olhos. 

Lado direito e esquerdo em repouso: pálpebra 
superior e inferior; rugas laterais; olheiras. 
Lado direito e esquerdo no sorriso: pálpebra superior 
e inferior; rugas laterais; olheiras. 
Observação de diferenças em alguma hemiface 

Sovinski 
(2012) 

 
Sovinski 

et al. 
(2016) 

Brasil Protocolo MBGR - parcial  
Classificação de rugas – Glogau 
(1996). 
Escala fotonumérica das linhas 
de marionete e sulcos no 
músculo orbicular dos olhos 
(CARRUTHERS et al., 2008a, 
2008b). 
Documentação fotográfica. 

MBGR: analise facial subjetiva em norma frontal - 
simetria facial das seguintes regiões: plano 
infraorbitário, região zigomática, bochechas, sulco 
nasolabial, lábio superior e inferior, comissura dos 
lábios e mento, além do corpo e ramo da mandíbula; 
analise facial subjetiva em norma lateral: ângulo 
nasolabial, que sugere a relação entre maxila e 
mandíbula. 
Analise estética facial para os aspectos da pele: 
sulcos e rugas na região dos olhos (pés de galinha) 
e terço inferior (sulco nasogeniano e linha de 
marionete – baseados na classificação de Glogau 
(1996) e Carruthers (2008a, 2008b).    

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além do uso de protocolos de avaliação miofuncional orofacial com escores, 

alguns trabalhos utilizaram o paquímetro, como instrumento para a avaliação 

quantitativa das melhoras obtidas com o tratamento estético, complementando os 

dados analisados nos protocolos de avaliação. Paes, Toledo e Silva (2007) realizou a 

medida da projeção do sulco nasogeniano ao tragus em estudo que buscou 

caracterizar a eficácia do tratamento fonoaudiológico para face; Oliveira et al. (2007) 

utilizaram as medidas de projeção do sulco nasogeniano ao tragus e da largura facial 

ao avaliar o envelhecimento precoce em respiradores orais; Sovinski (2012) analisou 

as medidas da altura e largura da face utilizando um paquímetro digital ao verificar as 

correlações entre alterações dentoesqueléticas e sinais de envelhecimento. 

Apesar da eletromiografia de superfície ser um instrumento muito utilizado em 

diversos trabalhos na área de Motricidade Orofacial (BERRETIN-FELIX et al., 2005; 

BERNARDES; GOMEZ; BENTO, 2010; BIANCHINI; KAYAMORI, 2012; 

BUSANELLO-STELLA et al., 2015), não foram encontradas publicações, no campo 

da fonoaudiologia em estética, que a utilizassem na avaliação. 
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2.2.2  Propostas terapêuticas e efeitos do tratamento fonoaudiológico em 
estética facial  

 

O aparecimento de rugas e marcas de expressão na face pode estar 

relacionado a diferentes fatores. Além do envelhecimento intrínseco e extrínseco,  as 

contrações musculares inadequadas, presentes ao executarmos as diversas funções 

orofaciais diariamente, podem resultar em rugas estáticas e/ou dinâmicas, nas áreas 

periorbitárias, periorais, frontais e cervicais, mais ou menos evidentes, de acordo com 

a intensidade, frequência e duração dessas contrações e, também, de acordo com as 

características dentoesqueléticas (DAENECKE; BIANCHINI; SILVA, 2006; ONCINS; 

FREIRE; MARCHESAN, 2006; OLIVEIRA et al., 2007; RAMIRES et al., 2010; MANZI; 

FRAZÃO, 2011; SOVINSKI, 2012; SOVINSKI et al., 2016). 

As propostas fonoaudiológicas direcionadas para atenuar rugas e sinais de 

envelhecimento, incluíram tanto exercícios de contração dos músculos faciais como a 

adequação das funções orofaciais e serão descritas no Quadro 4. 

A partir de um estudo de caso clínico, Franco e Scattone (2002) relataram os 

benefícios da intervenção fonoaudiológica, realizada paralelamente ao atendimento 

dermatológico, para atenuação das marcas e vincos de expressão. As autoras 

correlacionaram o aparecimento de rugas faciais às contrações repetitivas e 

exageradas realizadas pelo cliente durante as funções orofaciais de fala, mastigação 

e deglutição. Descreveram o planejamento terapêutico, em que o objetivo geral seria 

relaxar a musculatura dos terços médio e inferior da face, por meio de alongamento 

da região oral e perioral e do reequilíbrio das funções estomatognáticas. Os recursos 

utilizados foram: massagens com massageador facial e manipulação dos músculos 

orbicular da boca, risório, levantador do lábio superior, levantador do lábio superior e 

asa do nariz, nasal, depressor do lábio inferior, depressor do angulo da boca, mentual 

e platisma. Com o objetivo de relaxar os músculos faciais, utilizou-se, também, alguns 

exercícios tradicionalmente usados na terapia miofuncional (não especificados). 

Paralelamente a essas intervenções realizou-se a adequação das funções de 

mastigação, deglutição e controle da mímica facial durante a fala. Alguns dos recursos 

utilizados foram descritos no estudo. Os resultados, esteticamente perceptíveis após 

cinco sessões realizadas semanalmente, foram os seguintes: relaxamento dos 

músculos dos terços médio e inferior, diminuição das marcas de expressão e dos 
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sulcos ao redor dos lábios. Não há especificação quanto ao meio utilizado para aferir 

os resultados positivos.  

Em outras publicações, Franco (2004, 2008, 2009, 2013) e Franco e Braga 

(2012) descreveram a proposta do método intitulado Método Magda Zorzella de 

Fonoaudiologia & Estética – Método MZ, que se baseia nas palavras-chave: suavizar, 

alongar e relaxar, cujo objetivo é aliviar, prevenir e/ou diminuir as rugas de expressão 

facial e os sinais de envelhecimento. A autora propôs os seguintes procedimentos 

para a realização da terapia, após a avaliação inicial: mostrar para o cliente/paciente 

uma análise dos músculos da sua expressão facial e o desenho das rugas que se 

formam com sua contração; os tipos de rugas e sua intensidade. Em seguida, 

estabeleceu um programa terapêutico que compreende: a) uma sessão de 

orientações básicas, para explicar ao cliente o funcionamento adequado das 

estruturas e funções orofaciais, orientar sobre modificações necessárias nos hábitos 

alimentares, na hidratação, nas atividades físicas, na rotina de sono e nos cuidados 

com o rosto (encaminhamento para dermatologista, se necessário); b) oito a dez 

sessões realizadas semanalmente, quando os seguintes recursos foram propostos: 

massagens, alongamentos e exercícios da Motricidade Orofacial para relaxar e 

alongar a musculatura orofacial; adequação da postura corporal, dos lábios e da 

língua; reequilíbrio das funções orofaciais; eliminação ou diminuição de movimentos 

compensatórios e/ ou desnecessários, que podem ocorrer durante a comunicação; 

c) duas sessões com intervalo de 15 dias entre elas – alta parcial e alta final, quando 

foi elaborada uma ficha contendo a síntese das orientações que deveriam ser 

mantidas no cotidiano – síntese MZ. Posteriormente, seriam realizados retornos a 

cada três meses, no período de um ano, quando o cliente seria novamente fotografado 

e o desenho da sua expressão facial, feito na avaliação inicial seria reavaliado. Não 

houve descrição de casos clínicos nestas publicações citadas. 

Takacs, Valdrigui e Assencio-Ferreira (2002) analisaram o desempenho de 

oito voluntários, entre 31 e 66 anos, que realizaram seis exercícios isométricos com 

os músculos mímicos, uma vez ao dia, em suas residências, sem interferência dos 

pesquisadores, por três meses, sendo fotografados antes e após o tratamento. Os 

exercícios foram ensinados e registrados por escrito. Os exercícios e do tempo de 

realização de cada um deles (contrações musculares por sete segundos) foram 

descritos no artigo. Os autores concluíram que a realização sistemática dos exercícios 
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isométricos durante três meses favoreceu a diminuição das rugas, marcas de 

expressão e flacidez facial em todos os indivíduos, com variação do grau e localização 

da melhora. 

Pierotti e Reis (2004) descreveram brevemente os aspectos que norteiam a 

intervenção fonoaudiológica em estética facial, cujo objetivo é o restabelecimento das 

funções orofaciais, a adequação e fortalecimento da musculatura, eliminando 

movimentos exagerados da mimica facial. Segundo as autoras, a intervenção 

fonoaudiológica pode ser realizada para prevenir, adequar e reequilibrar os músculos 

da mímica facial e das funções orofaciais. Os aspectos abordados na proposta para 

o tratamento fonoaudiológico são: a conscientização; a propriocepção; as massagens 

na face; os exercícios isotônicos e isométricos nos músculos envolvidos nas funções 

orofaciais (fala, mastigação e deglutição); a reeducação das funções orofaciais. Por 

meio de um aprendizado ativo o paciente conseguiria adquirir um novo padrão 

muscular funcional, que proporcionaria uma melhora estética na face. Os mesmos 

aspectos foram descritos por Pierotti (2004). Um recurso técnico para atenuar as 

rugas faciais – a bandagem inelástica TransporeTM, foi acrescentado ao tratamento o 

que, de acordo com Pierotti (2014), possibilitaria mudança na mímica facial por meio 

da sensibilização da região onde é aplicada a bandagem e pela inibição do movimento 

nesta região. Não há descrição ou referências de resultados clínicos nestas três 

publicações (PIEROTTI, 2004; PIEROTTI; REIS, 2004; PIEROTTI, 2014). 

Tasca (2004) propôs o Programa de Aprimoramento Muscular em 

Fonoaudiologia Estética Facial (PAMFEF) constituído de 20 atendimentos (da 

avaliação inicial à final), em que uma sequência preestabelecida de intervenções deve 

ser obedecida em cada uma das 16 sessões, com 45 minutos de duração, realizadas 

após as duas sessões de avaliação e uma sessão de devolutiva e explicação sobre 

os objetivos do programa terapêutico proposto. A seguinte sequência foi proposta: 

1- relaxamento; 2- manipulações para aquecimento, com alongamento muscular com 

o objetivo de aquecer, alongar, e preparar o músculo para contração e relaxamento; 

3- exercícios faciais, isotônicos, isométricos, isocinéticos e massagens; ao final da 

sessão, termoterapia, crioterapia e/ou alternância térmica e manobras para 

estabilização da musculatura. Na 20ª sessão a autora propôs uma reavaliação quando 

apresentaria ao cliente os ganhos alcançados, por meio de um resumo das 16 

sessões realizadas e das fotos tiradas mensamente durante o processo terapêutico. 
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Se necessário, após a 20ª sessão, sessões complementares poderiam ser incluídas 

ao Programa. A autora apresentou os efeitos do Programa por meio de depoimentos 

e fotografias de quatro mulheres que se submeteram ao tratamento. 

Toledo (2006) descreveu o Programa de Tratamento Miofuncional e 

Estomatognático para Estética Facial “baseado na teoria de técnicas 

neuromusculares, nas quais, por meio da prática de um trabalho miofuncional, pode-

se reprogramar a ordem dos movimentos faciais”. Os seguintes recursos foram 

utilizados neste Programa: manipulação craniana; relaxamento das linhas de tensão 

da face; manobras extraorais de aquecimento muscular; drenagem linfática; 

manobras intraorais de alongamento muscular; manobras internas de tonificação; 

manobras externas de tonificação; conhecimento dos movimentos orofaciais; 

adequação das funções estomatognáticas; trabalho com as estruturas morfológicas 

(língua, lábios e bochechas). Neste livro foram apresentados os registros fotográficos 

de cinco pacientes – antes e depois do tratamento fonoaudiológico. A autora indicou 

que após quatro semanas houve redução da projeção do sulco nasogeniano, desde 

a mandíbula até o tragus; após oito semanas pode-se obter simetria entre as 

hemifaces; melhor resultado estético em pacientes com face curta; melhor definição 

do ângulo mandibular; aumento do grau de satisfação dos pacientes.  

Paes, Toledo e Silva (2007) propuseram um programa terapêutico de 16 

sessões, para 10 sujeitos de ambos os sexos, em que foram realizadas massagens, 

exercícios isotônicos, isométricos e isocinéticos, manipulações faciais e equilíbrio 

funcional estomatognático, incluindo o treino mastigatório. Os autores não 

apresentaram descrição dos exercícios e manobras faciais utilizadas. Constataram 

que o programa de tratamento proposto para a face reduziu as medidas da projeção 

do sulco nasogeniano ao tragus e proporcionou equilíbrio entre essas medidas.   

Almeida (2008) afirmou que os exercícios propostos no Aprimoramento 

Miofuncional em Fonoaudiologia Estética Facial deveriam ser precedidos de 

relaxamento, aquecimento e alongamento “da miologia facial”. O autor descreveu os 

exercícios isométricos, que deveriam ser realizados de acordo com a necessidade de 

cada paciente. Os músculos contemplados neste programa terapêutico foram os 

seguintes: frontal, corrugador do supercílio, prócero, orbicular do olho, levantador da 

pálpebra superior, quadrado do lábio superior, levantador do lábio superior, 

zigomático menor e maior, levantador do ângulo da boca, depressor do ângulo da 
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boca, masseter, risório, bucinador, orbicular da boca, depressor do lábio inferior, 

mentual, temporal, pterigoideos, digástrico, esternoicleidomastoideo, milo-hioideo, 

músculos do pescoço. O tratamento teria, em média, duração de dezesseis sessões; 

após este período seria realizada uma avaliação comparando-se as fotografias iniciais 

e finais. Segundo o autor, os exercícios foram baseados nos preconizados pela Dra. 

Marjorie Craig (2000). Não houve relato ou referências de casos clínicos em que o 

tratamento proposto foi utilizado. 

Silva, Vieira e Motta (2010) compararam a eficácia de duas técnicas 

fonoaudiológicas utilizadas no músculo orbicular dos olhos, no decorrer de 20 dias, 

sendo 12 sessões de trinta minutos realizadas na presença do fonoaudiólogo e, nos 

oito dias seguintes, os sujeitos realizavam o treinamento orientado diariamente, uma 

vez ao dia, sozinhos em suas residências. As quatro pacientes deste estudo se 

submeteram à massagem na hemiface direita, descrita como manobra externa de 

tonificação do orbicular dos olhos e à realização de um exercício miofuncional na 

hemiface esquerda – fechar o olho fortemente e soltar após cinco segundos – uma 

série de cinco repetições. Houve redução das linhas de expressão nos olhos de todos 

os sujeitos, sem diferença, nos resultados, entre as técnicas utilizadas.  

Wippel e Lima (2010) sugeriram procedimentos tais como, alongamento, 

contração isométrica, isotônica e contra resistência para os músculos das bochechas, 

da testa, dos lábios, da língua, dos olhos e do pescoço. Os autores ressaltaram que 

melhores resultados seriam alcançados com a adequação das funções orofaciais de 

respiração, mastigação, deglutição e fala, não apenas com a realização dos exercícios 

propostos no livro. Os exercícios foram descritos e ilustrados por meio de fotografias. 

Os resultados foram relatados por depoimentos de clientes e ilustrados por fotografias 

de regiões faciais, antes e depois da terapia. Os autores enfatizaram a importância da 

alimentação balanceada para favorecer o rejuvenescimento facial. 

Santos e Ferraz (2011) descreveram um caso clínico em que propuseram um 

protocolo de tratamento com manipulação funcional dos músculos mastigatórios – 

Protocolo de Rejuvenescimento Facial Funcional (PRFF) – acompanhado de 

exercícios isométricos, em oito sessões, realizadas uma vez por semana, durante dois 

meses. Houve registro fotográfico antes e após a realização do tratamento.  Segundo 

as autoras, a realização sistemática do Protocolo PRFF (alongamentos na face) 
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resultou em diminuição de rugas, melhoria da simetria facial e funções relacionadas à 

biomecânica mandibular. 

Manzi e Frazão (2011) apresentaram uma proposta terapêutica que 

contemplou os seguintes aspectos: a) controle da mímica facial, com a 

conscientização das contrações exageradas, por meio de vídeos, espelhos, uso da 

bandagem inelástica (TransporeTM), alongamentos na musculatura facial e intraoral, 

mudança na entonação vocal, intensidade e projeção da voz, treino articulatório e 

adequação do discurso; b) adequação das funções orofaciais – respiração, 

mastigação e deglutição; c) massagem na face. De acordo com as autoras, os 

músculos envolvidos na mímica e nas funções orofaciais foram trabalhados por meio 

de treino funcional e de exercícios isotônicos e isométricos. O objetivo da terapia seria 

alcançar um equilíbrio na contração das cadeias musculares orofaciais. Neste livro, 

os efeitos da intervenção foram ilustrados por fotografias de clientes e descrição dos 

procedimentos utilizados em cada um destes clientes. As autoras afirmaram que 

mudanças mais evidentes puderam ser visualizadas nos clientes que apresentaram 

rugas estáticas e sinais de envelhecimento bem definidos e, portanto, buscaram 

atenuar esses sinais; mudanças mais sutis puderam ser observadas nos clientes com 

a face menos marcada, em que houve predominância de rugas dinâmicas. Nestes 

casos, a meta terapêutica seria a prevenção.  

A mesma proposta terapêutica, citada acima, foi a utilizada pelas autoras no 

atendimento fonoaudiológico de três mulheres, durante doze sessões, com duração 

de 50 minutos (FRAZÃO; MANZI, 2012). Observou-se o efeito positivo da intervenção 

fonoaudiológica em estética, por meio da documentação fotográfica e da satisfação 

das clientes, porém os exercícios utilizados não foram descritos.  

Arizola et al. (2012), em estudo com 11 mulheres, propuseram um programa 

de 10 sessões de terapia, com exercícios estáticos e dinâmicos. Os exercícios 

realizados duas vezes por semana na presença da terapeuta foram descritos no 

trabalho. As autoras concluíram que o tratamento fonoaudiológico proporcionou 

modificações faciais percebidas pelas clientes (registradas em questionários de 

autopercepção e referidas por terceiros) e pelos especialistas fonoaudiólogos, que 

avaliaram as documentações fotográficas e em vídeo, realizadas no início e término 

do tratamento. As modificações faciais mais referidas pelos sujeitos da pesquisa 

foram: diminuição das rugas ao redor dos olhos e lábios; seguida de diminuição do 
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sulco nasolabial; lábios mais definidos; pele mais viçosa; diminuição de papada. Não 

houve concordância intraobservadores especialistas, mas estes observaram 

modificação em todas as variáveis, exceto nas rugas dos lábios. 

Ao analisar a qualidade de vida de mulheres com fotoenvelhecimento facial 

grau II submetidas à intervenção miofuncional estética, Souza (2012) propôs um 

programa de terapia fonoaudiológica direcionado à estética facial de 17 semanas (4 

semanas para avaliação inicial, 3 para a final e 10 sessões de atendimento) para 39 

mulheres, com idades entre 30-45 anos. O programa terapêutico incluiu: alongamento 

para reduzir a tensão dos músculos faciais; massagens por meio de movimentos de 

deslizamento na face; exercícios isométricos para a região das sobrancelhas, dos 

olhos, das bochechas, dos lábios e para a região submandibular; adequação das 

funções estomatognáticas de mastigação, deglutição e/ou fala; conscientização da 

mímica facial repetitiva e orientações gerais, tais como a importância do uso do 

fotoprotetor, dos óculos de sol, da ingestão de água, de uma alimentação saudável, 

da qualidade do sono e da prática de esportes. Segundo a autora, foi estipulado um 

planejamento terapêutico específico para cada hemiface e os terços faciais superior, 

médio e inferior. Nesta pesquisa foram apresentados registros fotográficos de seis 

pacientes na posição frontal, um apêndice com desenhos da direção das massagens 

faciais e uma lista com os exercícios isométricos propostos. A autora concluiu que a 

intervenção miofuncional estética resultou em equilíbrio muscular e funcional e no 

rejuvenescimento facial, com diminuição da tensão orofacial, rugas, sulcos, melhora 

no controle da mímica facial e velocidade de mastigação, contribuindo para a melhora 

da qualidade de vida de mulheres com fotoenvelhecimento facial grau II, nos aspectos 

relativos ao estado geral de saúde, vitalidade e estado emocional.  

Vieira (2013) descreveu o Método NMRV Revigoramento Facial Global, que 

“abrange aspectos inter-relacionados da linguagem não verbal com a Motricidade 

Orofacial, nas expressões faciais e nas funções orofaciais”. Segundo a autora, este 

método seria o único em que o atendimento seria realizado em uma única sessão. Os 

procedimentos propostos seriam divididos em dois grupos: técnicas de ação direta e 

de ação indireta. Nas técnicas de ação direta foram incluídos os exercícios passivos 

– estímulos sensoriais: manipulação dos ombros e cabeça; relaxamento das linhas de 

tensão da pele; manipulação nos músculos faciais; em seguida, de acordo com a 

necessidade de cada paciente, poderiam ser realizados procedimentos com produtos 
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100% naturais: argiloterapia; termoterapia; crioterapia; hidroterapia; hidrotermal; 

oxigenoterapia. Nas técnicas de ação indireta foram incluídos o trabalho com funções 

orofaciais – respiração, degustação dos alimentos, percepção do odor dos alimentos, 

conscientização do padrão bilateral de mastigação e do posicionamento da língua na 

deglutição, comunicação não verbal – conscientização do movimento facial durante a 

comunicação. Os exercícios ativos, isotônicos e isométricos, seriam realizados em 10 

sessões, apenas com os pacientes que se submeteriam ao treinamento muscular do 

Método NMRV, nunca com aqueles que fizessem um único atendimento. O registro 

das imagens fotográficas digitais de seis pacientes, antes e depois do tratamento, foi 

apresentado no final do livro. 

De Vos et al. (2013) avaliaram a eficácia de quatro exercícios isométricos para 

atenuar as rugas e flacidez da pele facial, em estudo que contou com 18 participantes, 

9 deles no grupo experimental. Os sujeitos fizeram treinos diários por sete semanas, 

em cinco áreas faciais – testa, sulco nasogeniano, área acima do lábio superior, 

contorno facial (linha da mandíbula) e área abaixo do queixo, que foram fotografadas 

antes e depois das sete semanas. Na comparação com o grupo controle, apenas nas 

fotografias do lábio superior os avaliadores apontaram sinal rejuvenescimento após a 

terapia. Para os autores não se pode concluir que os exercícios faciais são efetivos e 

mais investigações devem ser realizadas. 

Lepri (2020) propôs a utilização da Estimulação Elétrica Neuromuscular 

(EENM) associada à terapia fonoaudiológica miofuncional para o tratamento estético 

facial. Segundo a autora, estudos comprovaram a “eficiência da eletroestimulação 

para as estruturas envolvidas no envelhecimento”, isto é, para melhorar a contração 

muscular, promover aumento da vascularização e oxigenação, estimular a produção 

de colágeno. Sendo assim, a adição desse recurso tecnológico, potencializaria os 

resultados da terapia fonoaudiológica direcionada para rejuvenescimento facial, tais 

como, melhora do contorno facial, redução das rugas e sulcos faciais, da flacidez e 

dos sinais de envelhecimento facial. A autora apresentou os registros fotográficos de 

áreas faciais de oito clientes, antes e depois da intervenção fonoaudiológica; em 

apenas um caso, há referência ao número de sessões realizadas – 10 sessões de 

Fonoaudiologia Estética. 
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 Quadro 4 - Propostas terapêuticas em Fonoaudiologia da estética facial publicados em livros, artigos científicos e tese de doutorado 
(continua) 

País 
Autores 

(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Franco e 
Scattone 
(2002) 

Um do sexo feminino. 
Idade: 35 anos. 

Uma sessão inicial - orientações 
básicas.  
Oito a dez sessões semanais. 
Duas sessões com intervalo de 
15 dias entre elas. 
Retornos a cada três meses por 
um período de um ano. 

Massagens faciais. 
Alongamento dos músculos faciais. 
Movimentos de lábios e língua para relaxar a 
musculatura orofacial. 
Modificações nas posturas corporais e orofaciais. 
Reequilíbrio das funções estomatognáticas. 
Eliminação ou diminuição de movimentos 
compensatórios durante a comunicação. 

Relaxamento dos músculos 
dos terços médio e inferior. 
Diminuição das marcas de 
expressão e dos sulcos ao 
redor dos lábios. 
Não há especificação quanto 
ao meio utilizado para aferir 
os resultados positivos. 

Artigo 
Descrição de um caso 
clínico (2002); não há 
documentação 
fotográfica.  

Brasil 
Franco 
(2004) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Uma sessão inicial - orientações 
básicas. 
Oito a dez sessões semanais. 
Duas sessões com intervalo de 
15 dias entre elas. 
Retornos a cada três meses por 
um período de um ano. 

Não há descrição de procedimentos. Não há descrição de 
resultados. 

Capítulo de livro 
Opinião de especialista. 

Brasil 
Franco 
(2008) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Uma sessão inicial - orientações 
básicas. 
Oito a dez sessões semanais. 
Duas sessões com intervalo de 
15 dias entre elas. 
Retornos a cada três meses por 
um período de um ano. 

Não há descrição detalhadas. 
Procedimentos citados: massagens na região 
dos vincos; alongamento sobre as fibras dos 
músculos; exercícios para postura de lábios e 
língua; trabalho com as funções orofaciais. 

Não há descrição de 
resultados.  

Capítulo de livro 
Opinião de especialista. 

Brasil 
Franco 
(2009) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Uma sessão inicial - orientações 
básicas.  
Oito a dez sessões semanais.  
Duas sessões com intervalo de 
15 dias entre elas. 
Retornos a cada três meses por 
um período de um ano. 

Massagens faciais. 
Alongamento dos músculos faciais.  
Movimentos de lábios e língua para relaxar a 
musculatura orofacial. 
Modificações nas posturas corporais e orofaciais. 
Reequilíbrio das funções estomatognáticas.  
Eliminação ou diminuição de movimentos 
compensatórios durante a comunicação. 
Não há descrição detalhada de cada do 
procedimento utilizado  

Não há descrição de 
resultados. 

Livro 
Opinião de especialista. 
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(continuação) 
País 

Autores 
(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Franco e 
Braga 
(2012) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Pré-cirurgia plástica: um dia 
para avaliação. 
Pós-cirurgia: cinco sessões 
iniciais de drenagem linfática 
facial e crioterapia; treino 
funcional de mastigação e 
deglutição; dez sessões 
propostas pelo Método MZ. 

Descrição das orientações gerais dadas ao 
paciente. 

Reequilíbrio das funções 
estomatognáticas, 
diminuição de movimentos 
faciais excessivos, 
alongamento na musculatura 
e “descontração” da 
musculatura facial. 

Capítulo de livro  
Opinião de especialista.  

Brasil 
Franco 
(2013) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Uma sessão inicial - orientações 
básicas. 
Oito a dez sessões semanais. 
Duas sessões com intervalo de 
15 dias entre elas. 
Retornos a cada três meses por 
um período de um ano. 

Massagens faciais. 
Alongamento dos músculos faciais.  
Movimentos de lábios e língua para relaxar a 
musculatura orofacial. 
Modificações nas posturas corporais e 
orofaciais. 
Reequilíbrio das funções estomatognáticas. 
Eliminação ou diminuição de movimentos 
compensatórios durante a comunicação 

Não há descrição de 
resultados. 

Capítulo de livro 
Opinião de especialista. 

Brasil 
Takacs, 
Valdrighi 
e 
Assencio-
Ferreira 
(2002) 

Oito voluntários: seis 
do sexo feminino e dois 
do sexo masculino. 
Idade: 31 a 66 anos.   

Seis exercícios realizados uma 
vez ao dia, durante três meses, 
em suas residências sem 
interferência dos pesquisadores. 

Seis exercícios isométricos, mantendo a 
contração muscular por sete segundos, com os 
músculos occiptofrontal, corrugador do 
supercilio, orbicular dos olhos, orbicular da 
boca, risório, bucinador e zigomático maior e 
menor descrição dos exercícios utilizados. 

Redução das marcas de 
expressão, das rugas e da 
flacidez facial. 
Melhoras observadas pelos 
voluntários e por terceiros. 

Artigo 
Série de casos clínicos. 
Avaliação cega de fotos 
iniciais e finais por 11 
indivíduos que 
desconheciam o trabalho 
e apontaram em qual foto 
a pessoa estava mais 
velha e mais jovem.   

Brasil 
Pierotti 
(2004) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Em média 14 sessões (anamnese, 
avaliação, devolutiva e terapias). 

Indicação dos aspectos abordados na terapia 
fonoaudiológica direcionada à estética facial: 
conscientização; propriocepção; massagens na 
face; exercícios isotônicos e isométricos nos 
músculos envolvidos nas funções orofaciais 
(fala, mastigação e deglutição); reeducação das 
funções orofaciais. 

Melhora da estética facial 
com a realização da terapia. 

Capítulos de livro 
Opinião de especialista. 
Não há descrição ou 
referência de resultados 
clínicos. 
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(continuação) 

País 
Autores 

(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Pierotti e 
Reis 
(2004) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Não há referência ao número de 
sessões realizadas no 
tratamento. 

Descrição das bases anatômicas da expressão 
facial; descrição dos músculos envolvidos nas 
funções orofaciais; breve descrição da 
abordagem fonoaudiológica em estética. 

Melhora da estética facial 
com a realização da terapia. 

Capítulos de livro 
Opinião de especialista. 
Não há descrição ou 
referência de resultados 
clínicos. 

Brasil 
Tasca 
(2004) 

Quatro do sexo 
feminino. 

Dezesseis sessões semanais 
de 45 minutos. 

Programa de Aprimoramento Muscular em 
Fonoaudiologia Estética Facial (PAMFEF): 
relaxamento; manipulações para aquecimento, 
com alongamento muscular; exercícios faciais, 
isotônicos, isométricos, isocinéticos; 
massagens; termoterapia; crioterapia; 
manobras para estabilização da musculatura. 
Descrição de técnicas de relaxamento; 
aquecimento muscular, massagens, exercícios 
faciais; termoterapia, crioterapia. 

atenuação de sulcos em 
glabela, frontal e 
nasogeniano; melhora do 
contorno facial; melhora da 
tonicidade dos músculos 
faciais. 

Livro 
Descrição de casos 
clínicos. 
Avaliação da autora. 
Depoimentos das clientes 
sobre o efeito do 
tratamento realizado. 

Brasil 
Toledo 
(2006) 

Quatro do sexo 
feminino. 

Uma sessão semanal, por 
quatro semanas, acompanhada 
do terapeuta.  
Reavaliação seguida de 
orientação para realização de 
dois ou três exercícios em suas 
residências por 4 semanas sem 
acompanhamento do terapeuta. 
Reavaliação final.  

Programa de tratamento Miofuncional e 
estomatognático para Estética Facial: 
manipulação craniana; relaxamento das linhas 
de tensão da face; manobras extraorais de 
aquecimento muscular; drenagem linfática; 
manobras intraorais de alongamento muscular; 
manobras internas de tonificação; manobras 
externas de tonificação; conhecimento dos 
movimentos orofaciais; adequação das funções 
estomatognáticas; trabalho com as estruturas 
morfológicas (língua, lábios e bochechas). 
Fotografias para explicação das manobras: 
manipulação craniana, relaxamento das linhas 
de expressão da face, aquecimento muscular, 
drenagem linfática, alongamento muscular e 
manobras de tonificação. 

Redução da projeção do 
sulco nasogeniano, da 
mandíbula até o tragus.  
Simetria entre as hemifaces; 
melhor resultado estético em 
pacientes com face curta. 
Melhor definição do ângulo 
mandibular.  
Aumento do grau de 
satisfação dos pacientes. 

Livro 
Estudo de casos clínicos. 
Avaliação da autora. 
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(continuação) 
País 

Autores 
(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Paes, 
Toledo e 
Silva 
(2007)  

Dez de ambos os 
sexos. 
Idade: 33 a 63 anos.  

Dezesseis sessões semanais.  
Atendimento em grupo. 
A partir da 6ª à 10ª sessão 
realizado 15 minutos de 
manipulação na face, 
individualmente, após 
atendimento em grupo. 
Orientação - realização diária 
em suas residências.  

Massagens, exercícios isotônicos, isométricos, 
isocinéticos. 
Manipulações faciais. 
Equilíbrio funcional estomatognático, incluindo o 
treino mastigatório. 
Não há descrição dos procedimentos. 

redução das medidas de 
projeção do SNG ao tragus e 
equilíbrio entre as medidas 
faciais. 

Artigo 
Série de casos clínicos. 
Medidas com paquímetro 
digital. 
Protocolo de desempenho 
respondido pelos sujeitos. 

Brasil 
Almeida 
(2008) 

Não há relato de 
casos clínicos. 

Dezesseis sessões em média. Aprimoramento Miofuncional em Fonoaudiologia 
Estética Facial: exercícios isométricos.  
Descrição dos exercícios ilustrados com 
fotografias. 

Sem descrição de resultados. Livro 
Opinião de especialista - 
não há descrição ou 
referência de resultados 
clínicos. 

Brasil 
Silva, 
Vieira e 
Motta 
(2010) 

Quatro do sexo 
feminino. 
Idade: 40, 44, 47 e 51 
anos. 

Vinte dias consecutivos:  
• doze sessões individuais, por 

30 minutos realizado por uma 
das pesquisadoras em suas 
residências; 

• oito dias - realização dos 
exercícios diariamente, uma vez 
ao dia, sem acompanhamento 
do terapeuta.  

Na hemiface direita - massagem no orbicular 
dos olhos - manobra extrema de tonificação. 
Na hemiface esquerda - exercício isométrico 
fechamento dos olhos fortemente, manutenção, 
soltar músculo lentamente sem abrir os olhos. 
Mão espalmada mantida no olho direito para 
evitar a contração.  

Redução das linhas de 
expressão dos olhos sem 
diferença entre as técnicas 
de massagem e exercício 
miofuncional.  

Artigo 
Série de casos clínicos. 
Avaliação das fotos iniciais 
e finais por dois médicos 
(dermatologista e cirurgião 
plástico) e por dez 
fonoaudiólogas alheias aos 
procedimentos do estudo. 

Brasil 
Wippel e 
Lima 
(2010) 

Oito pares de fotos - 
corte de regiões faciais 
- antes e depois do 
tratamento. 

Número de sessões e 
periodicidade não especificado. 

Alongamentos, exercícios isotônicos, de contra 
resistência para bochechas, testa, lábios, 
língua, olhos e pescoço.  

Resultados reportados nos 
depoimentos dos clientes: 
diminuição de sinais de 
envelhecimento, rugas. 
Resultados mostrados por 
fotos - cortes de regiões da 
face - sem comentários dos 
autores. 

Livro 
Depoimentos de 16 
clientes: 12 do sexo 
feminino e 4 do sexo 
masculino. 

Brasil 
Santos e 
Ferraz 
(2011)  

Um do sexo feminino. 
Idade: 47 anos. 

Oito sessões semanais por 2 
meses.  

Exercícios isométricos associados ao Protocolo 
de Rejuvenescimento Facial Funcional (PRFF) 
baseado em protocolo Facilitação 
Neuromastigatória Manipulativa Negrelli. 
Descrição dos alongamentos faciais.  

Diminuição de rugas, 
melhoria da simetria facial e 
funções relacionadas à 
biomecânica mandibular. 

Artigo 
Descrição de caso clínico. 
Não especificado quem 
realizou a avaliação dos 
resultados. 
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(continuação) 

País 
Autores 

(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Manzi e 
Frazão 
(2011) 

Seis do sexo feminino. 
Idade: 36, 45, 47, 50, 
54, 77. 

Doze sessões semanais de 50 
minutos. 
Orientação para realização dos 
exercícios, diariamente em suas 
residências.  

Uso da bandagem inelástica - TransporeTM, 
massagens faciais, alongamento dos músculos 
da face, adequação da mastigação, deglutição, 
controle da mimica facial, exercícios isotônicos 
e isométricos.  
Não há descrição dos procedimentos. 

Atenuação dos sinais de 
envelhecimento em terço 
superior, médio e inferior da 
face. 

Capitulo de livro 
Série de casos clínicos. 
Avaliação das fotos 
iniciais e finais pelas 
autoras do capítulo.  

Brasil 
Frazão e 
Manzi 
(2012) 

Três do sexo feminino. 
Idade: 41, 48 e 49 
anos. 

Doze sessões semanais de 50 
minutos. 
Orientação para realização dos 
exercícios, diariamente em suas 
residências. 

Uso da bandagem inelástica - TransporeTM, 
massagens faciais, Alongamento dos músculos 
da face, Adequação da mastigação, deglutição, 
controle da mimica facial, Exercícios isotônicos 
e isométricos.  
Não há descrição dos procedimentos. 

Atenuação dos sinais de 
envelhecimento em terço 
superior, médio e inferior da 
face. 

Artigo 
Três casos clínicos 
Avaliação das fotos 
iniciais e finais pelas 
autoras do artigo  
Autoavaliação dos 
sujeitos   

Brasil 
Arizola et 
al. (2012) 

Onze do sexo feminino. 
40 a 50 anos. 

Dez sessões, duas vezes por 
semana. 
Exercícios realizados apenas 
em terapia. 

Exercícios isométricos, isotônicos e 
isocinéticos.  
Descrição dos exercícios utilizados. 

Resultados estéticos 
positivos: atenuação das 
linhas de expressão dos 
olhos e lábios pele mais 
viçosa e brilhante. 

Artigo 
Série de casos clínicos. 
Documentação 
fotográfica inicial e final. 
Avaliação cega das fotos 
iniciais e finais por três 
fonoaudiólogas 
especialistas. 
Autoavaliação dos 
sujeitos. 

Brasil 
Souza 
(2012) 

Trinta e nove mulheres. 
Idade: 30-45 anos. 

Dezessete encontros: quatro 
coleta de dados; dez sessões 
semanais; três avaliações final. 

Alongamento dos músculos da face, massagens 
faciais, exercícios isométricos, adequação das 
funções orofaciais, controle da mímica facial, 
uso da bandagem inelástica - TransporeTM. 
Há uma lista de exercícios isométricos (sem 
descrição detalhada de como realizá-los e 
desenhos especificando a direção das 
massagens faciais. 

Equilíbrio muscular, funcional 
e rejuvenescimento facial, 
com melhora da tensão 
muscular facial, rugas, 
sulcos, na realização das 
funções orofaciais e controle 
da mimica facial. 

Tese de doutorado 
Documentação 
fotográfica inicial e final. 
Não especificado quem 
realizou a avaliação dos 
resultados 
(provavelmente a própria 
autora).  
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(conclusão) 
País 

Autores 
(Ano) 

Participantes Número de sessões e 
periodicidade 

Procedimentos de intervenção Resultados Tipo de publicação / 
Nível de evidência 

Brasil 
Vieira 
(2013) 

Quatro do sexo 
feminino. 
Dois do sexo 
masculino. 

duas propostas: 1ª - um único 
atendimento; 2ª - 10 sessões 
semanais. 

Método NMRV Revigoramento Facial Global: 
técnicas de ação direta; técnicas de ação 
indireta. 
Exercícios ativos -isotônicos e isométricos - para 
os clientes que fazem dez sessões semanais. 
Descrição das técnicas diretas e indiretas. 
Não há descrição dos exercícios isotônicos e 
isométricos.   

Não há descrição de 
resultados.  

Livro 
Descrição de seis casos 
clínicos. 
Comentários dos clientes 
sobre o atendimento. 

Bélgica 
De Vos et 
al. (2013)  

Dezoito do sexo 
feminino.  
Nove do grupo controle. 
Idade GE: 40 a 55 anos. 
Idade GC: 39 a 60 anos.  

Sete semanas. 
Exercícios realizados diariamente 
em suas residências. 
Acompanhamento presencial a 
cada duas semanas. 

Exercícios isométricos. 
Descrição dos exercícios utilizados.  

Não se pode concluir que os 
exercícios faciais são efetivos 
e mais investigações devem 
ser realizadas. 

Artigo 
Estudo clínico, controlado, 
randomizado. 
Documentação 
fotográfica inicial e final. 
Avaliação das fotos iniciais 
e finais randomizadas, por 
10 indivíduos alheios aos 
procedimentos do estudo. 
Autoavaliação dos sujeitos.  

Brasil 
Pierotti 
(2014) 

Não há descrição de 
casos clínicos. 

Sessões semanais por 3 a 4 
meses (em média). 

Descrição dos principais músculos faciais. 
Indicação dos aspectos abordados na terapia 
fonoaudiológica direcionada à estética facial: 
conscientização; propriocepção; massagens na 
face; exercícios isotônicos e isométricos nos 
músculos envolvidos nas funções orofaciais 
(fala, mastigação e deglutição); uso da 
bandagem inelástica TransporeTM; reeducação 
das funções orofaciais. 

Melhora da estética facial 
com a realização da terapia. 

Capítulos de livro 
Opinião de especialista. 
Não há descrição ou 
referência de resultados 
clínicos. 

Brasil 
Lepri 
(2020) 

Registros fotográficos 
- antes e depois do 
tratamento - de cortes 
de áreas faciais de oito 
pacientes. 

Especificado apenas em um caso: 
dez sessões de Fonoaudiologia 
Estética. 

Estimulação elétrica neuromuscular (EENM) 
intra e extra oral: FES, TENS VIF, Corrente 
Russa, microcorrente. 
Associadas à terapia miofuncional, massagens 
faciais, alongamentos nos músculos faciais, 
exercícios isotônicos, isométricos.  

Redução da flacidez facial, 
melhor definição do contorno 
facial, suavização de rugas e 
sulcos faciais, fortalecimento 
da musculatura submandibular, 
suavização das linhas de 
expressão.  

Livro 
Avaliação da autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em todas as publicações citadas, exceto em De Vos et al. (2013), os autores 

indicaram que os diversos exercícios utilizados nas terapias propostas promoveram 

mudanças faciais e atenuaram os sinais de envelhecimento. Entretanto, pode-se 

questionar muitas destas evidências ao analisar-se a metodologia desses estudos e 

as descrições dos programas terapêuticos contidas nos livros.  

Em sua maioria, foram estudos que apresentaram número reduzido sujeitos, 

avaliados pelos próprios pesquisadores, o que reduz o grau de confiabilidade destes 

resultados. Contatou-se, também, existir uma grande variedade de recursos clínicos 

empregados para promover o rejuvenescimento ou envelhecimento facial saudável. 

Para alguns dos pesquisadores, os exercícios de contração muscular, realizados após 

manobras de relaxamento muscular, seriam essenciais para atenuar as rugas faciais; 

em oposição a esses, há os que condenaram a utilização de contração muscular na 

terapia de estética e há, ainda, outros que propuseram a combinação de exercícios 

de contração muscular e a adequação das funções orofaciais como meio de diminuir 

a flacidez muscular e, consequentemente, rugas faciais. A existência de diversas 

abordagens terapêuticas é admissível em várias áreas da Fonoaudiologia, porém, 

pode-se afirmar que a falta de rigor metodológico dos estudos no campo da estética 

facial, não permite elencar quais recursos seriam os mais efetivos para a atenuação 

de rugas faciais e sinais de envelhecimento. 

Valente et al. (2016), em uma revisão de literatura, concluíram que não foi 

possível constatar a eficácia da intervenção fonoaudiológica na estética facial, tendo-

se em vista a falta de rigor metodológico nos seis estudos avaliados, que, portanto, 

não são passíveis de reprodução. As autoras não encontraram evidências científicas 

suficientes que comprovassem uma correlação entre os recursos técnicos elencados, 

o tempo e a frequência dos atendimentos e os resultados positivos apresentados 

nestes estudos. Sendo necessário a realização de novas pesquisas sobre o tema, que 

apresentem maior rigor metodológico e uma análise estatística dos resultados, para 

atestar a eficiência dos procedimentos propostos.     

 

2.3  BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO EM MOTRICIDADE OROFACIAL  

 

A eletromiografia de superfície (EMGs) possibilita uma análise neuromuscular 

funcional, sendo considerada um instrumento valioso tanto para o diagnóstico, como 
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para a reabilitação (uso de biofeedback) de indivíduos com alterações orofaciais 

miofuncionais decorrentes de diversas etiologias - comprometimento neurológico 

central, periférico, alterações dentoesqueléticas, distúrbios respiratórios, vocais, 

funcionais e o envelhecimento (RAHAL; SILVA; BERRETIN-FELIX, 2012). 

A utilização do biofeedback eletromiográfico como recurso técnico para a 

reabilitação dos diversos distúrbios tratados por fonoaudiólogos é pouco descrita em 

publicações científicas e seus efeitos positivos ainda necessitam comprovação por 

meio de pesquisas com maior rigor metodológico (RAHAL; SILVA; BERRETIN-FELIX, 

2012; FREITAS et al., 2016). 

Há um maior número de pesquisas em que o biofeedback foi utilizado na 

reabilitação das funções da deglutição e fala em sujeitos com comprometimento 

neurológico (FREITAS et al., 2016). Em algumas pesquisas com pacientes disfágicos, 

os eletrodos foram colocados, na região supra-hioidea e manobras de deglutição 

(CRARY et al., 2004; MCCULLOUGH et al., 2012; STEELE et al., 2012) ou terapia 

convencional foram realizadas associadas ao biofeedback eletromiográfico (SILVA, 

2014). Nos casos de disartria os eletrodos podem ser posicionados na região dos 

músculos supra-hioideos e orbicular dos lábios, durante o treinamento da fala, como 

no estudo de Marchant, McAuliffe e Huckabee (2008). Apesar de apontarem para 

resultados satisfatórios com a utilização do biofeedback eletromiográfico associado à 

terapia tradicional, serão necessários estudos clínicos controlados e randomizados 

para a constatação da eficácia dessa técnica na reabilitação da disfagia orofaríngea 

e da fala de pacientes com comprometimento neurológico (FREITAS et al., 2016). 

Alguns estudos investigaram o efeito do biofeedback eletromiográfico para 

atenuar a dor e tensão nos casos de apertamento dentário, bruxismo, disfunção 

temporomandibular (WIESELMANN-PENKNER et al., 2001; CRIADO et al., 2016), 

com eletrodos posicionados nos músculos masseter e temporal. Houve redução da 

dor (CRIADO et al., 2016) e da tensão nos músculos masseter e temporal; 

(WIESELMANN-PENKNER et al., 2001; CRIADO et al., 2016) após o treinamento com 

biofeedback durante três (WIESELMANN-PENKNER et al., 2001) e quatro sessões 

(CRIADO et al., 2016). Nesses dois estudos, os autores afirmaram que os pacientes 

tiveram um aumento no alerta para detectar, controlar e atenuar a tensão muscular, 

mas que esse controle foi dependente de características individuais de personalidade 

e motivação dos sujeitos. Em ambos os estudos observou-se uma diminuição do sinal 
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eletromiográfico nos músculos avaliados, após treino com biofeedback, porém os 

autores não puderam precisar a duração do estado de relaxamento muscular, tendo-

se em vista o número reduzido de sessões realizadas. Sugeriram que há necessidade 

de realização de estudos longitudinais, com maior número de sujeitos, para que haja 

comprovação da eficácia da técnica de biofeedback. 

O uso do biofeedback eletromiográfico, como coadjuvante na reabilitação da 

mímica facial e controle de sincinesias, foi descrito por Gallegos et al. (1992), ao 

relatarem um caso clínico de paralisia facial bilateral (Síndrome de Moebius) e por 

Bernardes (2014), que exemplificou, com quatro casos clínicos de pacientes com 

paralisia facial periférica, as possibilidades de aumentar a contração da musculatura 

hipotônica, monitorar a contração dos músculos da face após reconstrução cirúrgica 

do nervo facial, a contração dos músculos inervados pelo hipoglosso e minimizar as 

sincinesias presentes na fase que apresenta sequelas.   

Na área da Voz, os resultados descritos em publicações são discordantes: há 

os que constataram melhora na qualidade vocal com o treinamento do biofeedback 

eletromiográfico enquanto outros não observaram esses resultados. (MARYN; BODT; 

VAN CAUWENBERGE, 2006; RIBEIRO, 2017; AMORIM et al., 2018). Para a maioria 

dos autores, os resultados obtidos com a utilização do biofeedback eletromiográfico 

seriam semelhantes aos da intervenção terapêutica tradicional. 

Em dois estudos foram relatados resultados superiores, em alguns aspectos, 

quando usado o biofeedback eletromiográfico. Ribeiro et al. (2019), em um ensaio 

clínico randomizado, controlado, duplo-cego analisou a efetividade e duração da 

terapia vocal associada ao biofeedback eletromiográfico, em mulheres diagnosticadas 

com disfonia comportamental, que participaram de um programa terapêutico 

constituído de oito sessões, realizadas duas vezes por semana. Os autores 

constataram que não houve diferença em relação à efetividade e duração nos 

aspectos voz, autopercepção de sintomas e qualidade de vida, em ambos os grupos 

pesquisados; mas a terapia vocal associada ao biofeedback eletromiográfico foi mais 

efetiva e com efeitos mais duradouros, em relação à atividade elétrica da musculatura 

laríngea e cervical e à autopercepção da dor musculoesquelética. Silva (2014) 

verificou o efeito do uso biofeedback eletromiográfico associado à terapia tradicional 

na reabilitação de seis idosos com doença de Parkinson e disfagia orofaríngea – três 

submetidos à terapia convencional e três à terapia convencional associada ao 
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biofeedback EMG. Observou equivalência de resultados com relação à diminuição do 

grau de disfagia nos dois grupos investigados e resultado superior na qualidade de 

vida, avaliada pelo protocolo SWAL-QOL, para os que foram reabilitados com terapia 

convencional associada ao biofeedback EMG.  

Bernardes (2009) propôs o treinamento de biofeedback em períodos curtos 

ou durante toda a terapia do Método Magda Zorzella de Fonoaudiologia & Estética - 

Método MZ, como recurso coadjuvante à terapia fonoaudiológica em estética facial. A 

autora apresentou exemplos em que o treino foi direcionado para atenuar a contração 

muscular durante a fala, a deglutição e, também, para obter um padrão simétrico de 

mastigação, atenuando, consequentemente, as rugas faciais. A autora sugeriu que 

mais estudos e pesquisas deverão ser realizados para confirmarem os benefícios 

dessa técnica associada a atuação fonoaudiológica em estética. 

Conforme citado, vários autores utilizaram biofeedback eletromiográfico na 

reabilitação de algumas alterações orofaciais miofuncionais, decorrentes de diversas 

etiologias (RAHAL; SILVA; BERRETIN-FELIX, 2012; FREITAS et al., 2016), apenas 

um, Bernardes (2009), referiu usar esse recurso na intervenção fonoaudiológica em 

estética da face, havendo consenso que tal técnica representa uma modalidade 

coadjuvante promissora no processo terapêutico. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

A presente pesquisa pretende propor e verificar a eficiência de um programa 

de intervenção miofuncional orofacial para atenuar as rugas e sinais do 

envelhecimento, como também para equilibrar as funções orofaciais.  

 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ü Verificar se o programa terapêutico proposto resultará em mudanças 

estéticas (atenuação de rugas e sinais de envelhecimento) e funcionais 

(adequação/adaptação dos padrões motores das funções orofaciais).  

ü Verificar se a interrupção do programa terapêutico acarretará perdas 

estéticas e miofuncionais orofaciais. 

ü Verificar se com a utilização do biofeedback eletromiográfico, como recurso 

terapêutico, adicional ao treinamento dos padrões funcionais orofaciais da 

mastigação, deglutição e sorriso, os resultados para o grupo biofeedback 

eletromiográfico (GBE) serão superiores aos obtidos pelo grupo terapia 

(GT) 

ü Verificar se o grau de satisfação das voluntárias, em relação ao programa 

terapêutico aplicado, será compatível aos resultados aferidos no protocolo 

MBGR e na Análise dos sinais de envelhecimento facial (ASEF). 

ü Verificar se a realização de seis sessões, uma vez ao mês, durante seis 

meses, será suficiente para reverter as perdas estéticas e funcionais, após 

o período de washout. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1  DESENHO DO ESTUDO 

 

Ensaio clínico randomizado controlado.  

 

4.2  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo, parecer sob número 2235918 – CAAE: 

71680017.0.0000.5417. Todos os participantes foram devidamente informados sobre 

os objetivos e procedimentos realizados na pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

4.3  LOCAL DE COLETA E RECRUTAMENTO 

 

A presente pesquisa foi realizada nas dependências do consultório da 

fonoaudióloga responsável pelo projeto – Yasmin Salles Frazão. O local contou com 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento da pesquisa e solução de eventuais 

problemas dela resultantes, nos termos das normas vigentes.  

As voluntárias foram recrutadas por meio do aplicativo WhatsApp, em grupos 

de amigos e colegas. Houve, inicialmente, um primeiro contato por telefone quando 

as candidatas foram interrogadas sobre os critérios de exclusão. Após esse contato, 

compareceram para a entrevista individual, no consultório da pesquisadora, quando 

foram esclarecidos os procedimentos que seriam utilizados para a avaliação e terapia. 

Nesta ocasião foram apresentados, por meio de imagens na tela do computador, a 

documentação fotográfica e em vídeo de clientes da pesquisadora, os alimentos a 

serem usados na avaliação e terapia, bolacha Bono®, Danete®, iogurte grego; foi 

demonstrada a utilização dos seguintes materiais terapêuticos: garrote, bala Halls®, 

Transpore™, exercitadores facial e lingual ProFono®, rolha de vinho e apresentado o 

cronograma do programa proposto. Neste mesmo dia, as participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam ao questionário de 
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entrevista inicial proposto pelo protocolo MBGR e agendaram as datas e horários para 

a realização da avaliação inicial, dos atendimentos semanais, da avaliação no 10º 

atendimento, da avaliação após o período de washout, das seis sessões realizadas 

mensalmente e da avaliação final. 

O recrutamento das voluntárias foi realizado em três etapas: janeiro e 

fevereiro de 2018 (seleção dos dezesseis sujeitos atendidos de abril de 2018 à janeiro 

de 2019); agosto e setembro de 2018 (seleção dos seis sujeitos atendidos de outubro 

de 2018 à julho de 2019); janeiro de 2019 (seleção dos oito sujeitos atendidos de 

fevereiro à novembro de 2019).  

 

4.4  CASUÍSTICA 

 

As participantes da pesquisa tinham entre 50 e 60 anos, pertenciam ao sexo 

feminino. Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: realização de 

procedimentos faciais (cirurgia plástica, preenchimento facial, aplicação de toxina 

botulínica, aplicação de laser) no ano anterior ao início dos atendimentos e durante a 

participação na pesquisa, histórico de deformidade dentofacial esquelética, ausência 

de disfunção temporomandibular, presença de ronco, ausência de mais de um 

elemento dentário, intolerância aos alimentos utilizados na avaliação (bolacha 

recheada Bono®, Danete® de chocolate) e terapia (uva passa, iogurte grego, natural, 

desnatado, sem lactose, adoçado com sucralose e bala Halls), indisponibilidade para 

cumprir o cronograma da pesquisa, por 42 semanas.  

Por meio de cálculo amostral determinou-se o número de 30 voluntárias, as 

quais foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos: 

a) grupo terapia miofuncional orofacial para atenuar os sinais de 

envelhecimento facial e equilibrar as funções orofaciais (GT) – submetidas 

ao programa de exercícios estipulados pelo projeto; 

b) grupo biofeedback eletromiográfico (GBE) – submetidas ao programa de 

exercícios estipulados pelo projeto complementado por biofeedback para o 

treino das funções orofaciais (mastigação, deglutição e sorriso). 
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4.5  RANDOMIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para gerar a sequência de alocação randomizada da amostra foi realizada, 

previamente ao início dos procedimentos, a distribuição das trinta participantes em 

dois grupos – GT e GBE e o programa Microsoft Office Excel realizou a randomização 

da sequência de números em uma planilha. 

 

4.6  PROCEDIMENTOS  

 

As participantes foram submetidas a uma avaliação inicial, que incluiu a 

documentação fotográfica e em vídeo das provas contidas no Protocolo de Avaliação 

Miofuncional Orofacial MBGR (GENARO et al., 2009). 

Os resultados da avaliação foram aferidos por meio de escores do Protocolo 

MBGR (GENARO et al., 2009), da Análise dos sinais de envelhecimento facial (ASEF), 

baseada nas escalas fotonuméricas propostas por Flynn et al. (2012); Narins et al. 

(2012); Carruthers et al. (2016b); Jones et al. (2016) para a classificação do 

envelhecimento e do Questionário de Satisfação das participantes da pesquisa.  

Após a avaliação inicial, as participantes dos dois grupos (GT e GBT) foram 

submetidas a uma intervenção terapêutica com duração de nove semanas (uma 

sessão semanal), quando aprenderam os exercícios isotônicos e isométricos 

(músculos bucinadores, palpebral e supra-hioideos), os padrões adequados de 

mastigação, deglutição e de controle da mímica facial durante a comunicação/fala em 

terapia 

A mesma avaliação realizada no início do programa terapêutico foi repetida 

na 10ª sessão, após 8 semanas de washout (período em que as participantes ficaram 

sem realizar os exercícios e orientações do programa terapêutico (DIAFÉRIA, 2012) 

e ao final dos 6 meses seguintes ao washout, quando os exercícios foram retomados 

e os atendimentos realizados com a frequência de um atendimento a cada mês. Os 

materiais, fornecidos pela pesquisadora, utilizados pelas participantes na etapa inicial, 

(exercitadores facial e lingual, garrote, rolha de vinho, bandagem inelástica 

TransporeTM e bala Halls®) foram recolhidos ao final da primeira etapa, guardados em 

sacos plásticos identificados com seus nomes, sendo posteriormente devolvidos, na 

segunda etapa do programa. Na 10ª sessão, antes da realização das documentações 
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fotográfica e em vídeo, as participantes responderam um Questionário de Satisfação, 

em papel impresso, sem se identificarem e sem a presença da pesquisadora na sala. 

Os questionários respondidos foram lacrados, com fita adesiva e colocados em um 

envelope plástico, igualmente lacrado. Posteriormente, foram abertos pelas 

fonoaudiólogas avaliadoras, que aferiram e registraram os valores atribuídos por cada 

participante da pesquisa, em um documento do Word. A Figura 1 contém o fluxograma 

do programa terapêutico proposto. 

As documentações fotográficas e em vídeos, das trinta participantes, nas 

quatro avaliações realizadas (T1, T2, T3 e T4, totalizando cento e vinte avaliações), 

foram randomizadas (distribuição aleatória de T1, T2, T3 e T4) e enviadas às duas 

fonoaudiólogas, previamente calibradas, especialistas em Motricidade Orofacial, que 

aferiram os escores do Protocolo MBGR, da Análise dos sinais de envelhecimento 

facial (ASEF) e do Questionário de Satisfação. As avaliadoras receberam as fotos nas 

posições frontal, 45º e perfil - direito e esquerdo, as filmagens das funções orofaciais 

(fala, mastigação e deglutição) e as imagens estáticas recortadas dos vídeos 

registrando a contração dos músculos frontal, corrugador do supercílio, orbicular dos 

olhos e orbicular da boca. As avaliadoras analisaram a documentação de forma 

independente e decidiram, por consenso, nas respostas divergentes, isto é, olharam 

juntas as fotografias e os vídeos para, novamente, analisar os aspectos em que 

divergiam de opinião. 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico. 

 

A seguir a descrição de cada um dos instrumentos de avaliação. 

 

4.6.1  Documentação fotográfica e em vídeo  

 

Para a realização da documentação fotográfica e em vídeo, as participantes 

apresentaram-se vestidas com blusa clara, sem gola, sem maquiagem, sem brincos. 
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O padrão de documentação seguido nesta pesquisa foi o proposto por Frazão e Manzi 

(2014, 2019) e foi descrito a seguir: 

a) equipamentos utilizados: câmera digital, Canon EOS Rebel T7i – 800 D; 

lente macro 60 mm; flash Canon speedlite 430EX II; rebatedor para refletir 

a luz do flash, direcionado para o teto da sala (Figura 2A); avental branco 

colocado sobre blusa clara sem gola (Figura 2B); faixa preta colocada na 

cabeça delimitando o contorno entre a face e o cabelo (Figura 2C). 

 
Figura 2 -  A) câmera Canon Rebel EOS T7i; lente macro EFS 60 mm; 

flash Canon speedlite 430 EX II e rebatedor; B) avental 

branco, para reflexão uniforme da luz; C) faixa preta  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

b) padronização do espaço físico - luminosidade controlada - cortinas 

fechadas, fundo fotográfico preto, opaco e liso (Figura 3). 

 

A B 

C 
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Figura 3 -  A) planta da sala; B) foto da sala com indicação do esquema 

de marcação na parede à direita do cliente (marcação 

computadorizada) 

      
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

c) documentação fotográfica facial: lente macro; a distância (1,35 m) do tripé 

da máquina fotográfica ao centro da base de posicionamento do sujeito foi 

mantida idêntica em todas as avaliações (Figura 3). As participantes se 

posicionaram em pé, sobre base de posicionamento de EVA (Figura 4), 

onde foram desenhadas linhas para determinar as posições frontal, 

diagonal (45º) e perfil; foram marcados pontos fixos (etiquetas vermelhas 

fixadas nas paredes laterais e altura da lente), 10 cm abaixo da altura das 

participantes, para determinar a direção do olhar. A cabeça foi mantida na 

sua posição habitual. Através do visor ótico da câmera, foi possível manter 

o mesmo enquadramento da glabela e linha das sobrancelhas, nas quatro 

avaliações realizadas. 

 
Figura 4 - Pés sobre tapete de EVA - base de posicionamento 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A  B 
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d) documentação em vídeo – lente macro. As participantes permaneceram 

sentadas, em cadeira posicionada sobre a base de posicionamento (Figura 

5A), com os pés apoiados no chão ou banco de apoio, mantendo ângulo de 

90º em quadris, joelhos e pés. A distância do tripé da máquina fotográfica ao 

centro da base de posicionamento das participantes – 1,06 m – foi mantida 

idêntica em todas as avaliações (Figura 5B). O controle da luminosidade foi 

mantido com o uso de lâmpada para filmagem (Figura 6).  

 
Figura 5 - A) cadeira sobre base de posicionamento, 

círculo e seta mostram o centro da base de 

posicionamento; B) posição da máquina para 

filmagem 

     
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 6 -  A) máquina fotográfica com lente macro; 

B) lâmpada iluminadora 

     
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

B 

A B 

A 
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Na documentação em vídeo registrou-se: 

a) as funções de mastigação, deglutição e fala; a protrusão de lábios 

fechados, conforme proposto pelo protocolo MBGR (GENARO et al., 

2009); 

b) os movimentos faciais específicos, baseados na imagens das escalas 

fotonuméricas propostas por Flynn et al. (2012); Narins et al. (2012); 

Carruthers et al. (2016b); Jones et al. (2016) para a classificação do 

envelhecimento facial: três contrações de cada um dos seguintes 

músculos faciais, mantidas por 3 segundos: (a) contração do ventre frontal 

do músculo occiptofrontal (“expressão de susto”); (b) contração do 

músculo corrugador do supercílio (“expressão de bravo”); (c) contração do 

músculo risório, músculos zigomático maior e menor e músculo orbicular 

dos olhos (“sorriso aberto”). A captura de imagem da terceira contração 

filmada foi a enviada para as avaliadoras dos dados desta pesquisa. 

 

4.6.2  Protocolo de avaliação miofuncional orofacial MBGR 

 

O MBGR é um dos protocolos utilizados na área da Fonoaudiologia, para 

avaliar, diagnosticar e estabelecer prognóstico em Motricidade Orofacial (GENARO et 

al., 2009; BERRETIN-FELIX; GENARO; MARCHESAN, 2019). É um protocolo de 

caráter global, porém possibilita detectar a necessidade de aplicação de protocolos 

específicos, quando necessário, por contemplar um número extenso de aspectos 

avaliados. O protocolo compreende um questionário de investigação da História 

Clínica Miofuncional Orofacial e o Exame Clínico Miofuncional Orofacial com Escores 

(BERRETIN-FELIX; GENARO; MARCHESAN, 2019); atribuiu-se escore maior às 

alterações miofuncionais orofaciais acentuadas e menor às alterações reduzidas.  

Na presente pesquisa, iniciada em 2017, foram selecionados alguns aspectos 

contidos no Exame Clínico Miofuncional Orofacial, versão 2014 do MBGR (Anexo A). 

Os seguintes aspectos selecionados foram avaliados por meio da documentação 

fotográfica e em vídeo: 

a) funções orofaciais - análise perceptual por meio de vídeo: 

- mastigação habitual e deglutição habitual (sólido): as participantes foram 

orientadas a pegar uma bolacha Bono® (FELÍCIO et al., 2010) mordê-la, 
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mastigá-la e degluti-la como fariam habitualmente até que toda a 

bolacha fosse ingerida. A mastigação e deglutição das três primeiras 

porções foram as selecionadas para avaliação (de acordo com o 

proposto no Protocolo);   

- deglutição dirigida (água): as participantes foram orientadas a repetir 

três vezes a ação de levar um copo com água a boca, depois de sorver 

a água, abaixar o copo para que todo o seu rosto fosse gravado em 

vídeo e só então deglutir a água (FELÍCIO et al., 2010); 

- fala: as participantes foram orientadas a dizer “o que fazem para se 

divertir” (fala semiespontânea), contar de 1 a 20, dizer os dias da 

semana e meses do ano (fala automática) e nomear figuras; 

- aspectos gerais – deglutição de saliva – análise por meio das imagens 

de vídeo durante as provas de Fala.   

 

4.6.3  Escala fotonumérica para análise dos sinais de envelhecimento facial 

 

Para a avaliação dos terços faciais superior, médio e inferior, nas quatro 

avaliações às quais as participantes foram submetidas, foi elaborada uma escala 

fotonumérica (Figura 7), baseada nas escalas validadas propostas por Flynn et al. 

(2012); Narins et al. (2012); Carruthers et al. (2016b); Jones et al. (2016). As escalas 

fotonuméricas propostas por esses autores estabelecem uma progressão do aumento 

de rugas faciais, independentemente da idade cronológica, visualizada em uma série 

de imagens de cada área da face, o que permite uma análise mais especifica e pontual 

entre as quatro avaliações, efetuadas nessa pesquisa. 

Algumas imagens, encontradas nas quatro publicações citadas acima, foram 

selecionadas e reunidas em um único arquivo. As fotografias nas posições frontal, em 

45º e perfil foram incluídas para a verificação das rugas estáticas e imagens 

recortadas de vídeo foram usadas para a avaliação das rugas dinâmicas. De acordo 

ao preconizado pelos autores, foram atribuídos valores às rugas frontais, glabelares, 

periorbitárias, periorais, ao sulco nasolabial e lábio mentoniano, à ptose em contorno 

mandibular e submandibular (papada). Assim, o valor zero foi atribuído à ausência de 

rugas, sulcos e ptose e o valor 4 à presença acentuada desses sinais de 
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envelhecimento (FLYNN et al., 2012; NARINS et al., 2012; CARRUTHERS et al., 

2016b; JONES et al., 2016). Os valores máximo (56) e mínimo (zero) atribuídos, 

respectivamente, à maior ou menor presença de sinais de envelhecimento nas áreas 

faciais avaliadas foram registrados na Análise dos sinais de envelhecimento facial 

(ASEF) (Figura 8).  

 
Figura 7 - Escala Fotonumérica baseada nas escalas propostas por Flynn et al. (2012); Narins et al. 

(2012); Carruthers et al. (2016b); Jones et al. (2016) para classificação das rugas faciais e 

cervicais, sulcos nasolabial e labiomentoniano, ptose em contorno mandibular e 

submandibula 
(continua) 

ESCALA FOTONUMÉRICA PARA A ANÁLISE DOS SINAIS DE ENVELHECIMENTO FACIAL 

RUGAS FRONTAIS EM REPOUSO 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas mínimas 2 - Rugas suaves 3 - Rugas moderadas 4 - Rugas acentuadas 

 

RUGAS FRONTAIS DINÂMICAS 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas mínimas 2 - Rugas suaves 3 - Rugas moderadas 4 - Rugas acentuadas 

 

RUGAS GLABELARES EM REPOUSO 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

RUGAS GLABELARES DINÂMICAS 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
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(continuação) 

RUGAS PERIORBITÁRIAS EM REPOUSO 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

RUGAS PERIORBITÁRIAS DINÂMICAS  

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

RUGAS PERIORAIS EM REPOUSO 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

RUGAS PERIORAIS DINÂMICAS 

 
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas suaves 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

RUGAS BOCHECHAS EM REPOUSO 

         
0 - Ausência de rugas 1 - Rugas mínimas 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas difusas 
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(conclusão) 

RUGAS CERVICAIS EM REPOUSO 

     
 0 - Ausência de rugas 1 - Rugas mínimas 2 - Rugas moderadas 3 - Rugas acentuadas 4 -  Rugas muito 

acentuadas  
 

SULCO NASOLABIAL EM REPOUSO 

 
 0 - Ausência de sulco 1 - Sulco suave 2 - Sulco moderado 3 - Sulco acentuado 4 -  Sulco muito 

acentuado 
 

SULCO LABIOMENTONIANO EM REPOUSO 

 
 0 - Ausência de sulco 1 - Sulco suave 2 - Sulco moderado 3 - Sulco acentuado 4 - Sulco muito 

acentuado 
 

PTOSE EM CONTORNO MANDIBULAR EM REPOUSO 

 
 0 - Ausência de flacidez 1 - Flacidez suave 2 - Flacidez moderada 3 - Flacidez acentuada 4 -  Flacidez muito 

acentuada 
 

PTOSE SUBMANDIBULAR EM REPOUSO 

 
0 - Ausência de flacidez 1 - Flacidez suave 2 - Flacidez moderada 3 - Flacidez acentuada 4 -  Flacidez muito 

acentuada 
 

Fonte: Flynn et al. (2012); Narins et al. (2012); Carruthers et al. (2016b); Jones et al. (2016). 
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Figura 8 - Análise dos sinais de envelhecimento facial (ASEF) para registro dos valores atribuídos às 

rugas faciais e cervicais, sulcos nasolabial e labiomentoniano, ptose em contorno 

mandibular e submandibular 

Análise dos sinais de envelhecimento facial 

1 - Rugas frontais:            (  ) em repouso    (   ) dinâmicas 
0 -  Ausência de 

rugas 
1 -  Rugas mínimas 2 -  Rugas suaves 3 -  Rugas 

moderadas 
4 -  Rugas 

acentuadas 

2 - Rugas glabelares:               (  ) em repouso    (  ) dinâmicas 

3 - Rugas periórbitarias:          (  ) em repouso    (  ) dinâmicas 

4 - Rugas periorais:                  (  ) em repouso    (  ) dinâmicas 
0 -  Ausência de 

rugas 
1 -  Rugas suaves 2 -  Rugas 

moderadas 
3 -  Rugas 

acentuadas 
4 -  Rugas muito 

acentuadas 
 

5 - Rugas nas bochechas:    
0 -  Ausência de 

rugas 
1 -  Rugas mínimas 2 -  Rugas 

moderadas 
3 -  Rugas 

acentuadas 
4 -  Rugas difusas 

6 - Rugas cervicais (pescoço):  
0 -  Ausência de 

rugas 
1 -  Rugas mínimas 2 -  Rugas 

moderadas 
3 -  Rugas 

acentuadas 
4 -  Rugas muito 

acentuadas 

7 - Sulco nasolabial: 
0 -  Ausência de 

sulco 
1 -  Sulco suave 2 -  Sulco 

moderado 
3 -  Sulco 

acentuado 
4 -  Sulco muito 

acentuado 

8 - Sulco labiomentoniano: 
0 -  Ausência de 

sulco 
1 -  Sulco suave 2 -  Sulco 

moderado 
3 -  Sulco 

acentuado 
4 -  Sulco muito 

acentuado 

9 - Ptose em contorno da mandibular: 
0 -  Ausência de 

flacidez 
1 -  Flacidez suave 2 -  Flacidez 

moderada 
3 -  Flacidez 

acentuada 
4 -  Flacidez muito 

acentuada  

10 - Ptose submandibular (papada): 
0 -  Ausência de 

flacidez 
1 -  Flacidez suave 2 -  Flacidez 

moderada 
3 -  Flacidez 

acentuada 
4 -  Flacidez muito 

acentuada  
 
 

Escore total: 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.6.4  Questionário de satisfação do cliente 

 

Um Questionário de Satisfação foi elaborado (Figura 9) com a finalidade de 

verificar a satisfação das participantes em relação ao programa terapêutico. Este 

questionário, com pontuação total máxima de 90 pontos, foi respondido, pelas 

participantes, em papel impresso, sem identificação do nome da participante e sem a 

presença da pesquisadora na sala, ao término da primeira etapa (avaliação 2).  

Após responderem, as participantes foram orientadas a dobrar o questionário 

impresso, que foi lacrado pela pesquisadora e colocado em envelope também lacrado, 
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na presença da participante. Posteriormente, este questionário foi entregue às duas 

fonoaudiólogas responsáveis pela avaliação dos dados da pesquisa. 
Figura 9 - Questionário de satisfação do cliente respondido na avaliação 2 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO  
 

 
 

Usando a escala acima, atribua uma nota de 0 a 10 para cada questão abaixo: 
 
1.   Você ficou satisfeita com os resultados da terapia Fonoaudiológica em Estética Facial?____________ 
 
2. Você atingiu suas expectativas iniciais?__________________ 
 
3. Suas dificuldades na execução das orientações foram resolvidas?________________ 
 
4. A meta da terapia foi atenuar rugas e sinais de envelhecimento. Você acha que essa meta foi 

atingida?__________________________ 
 
5. Se você fez o treinamento de biofeedback – você acha que ele ajudou a aprender os padrões motores 

trabalhados?______________________ 
 
6. Você indicaria esse programa de terapia para outra pessoa? ______________________ 
 
7. Avalie a terapeuta: 

a. explicações das orientações:______________________ 
b. aplicação dos procedimentos e exercícios utilizados:______________________ 
c. incentivo e motivação à sua adesão ao programa: ______________________ 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

4.7 TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL DIRECIONADA PARA ATENUAR OS 

SINAIS DE ENVELHECIMENTO FACIAL (TMOEF)  

Todas as participantes se submeteram aos procedimentos descritos a seguir. 

O GBE realizou os treinos funcionais de mastigação, deglutição e sorriso com o 

software Biotrainer no New Miotool Face, da Miotec. Todos os procedimentos 

utilizados no programa terapêutico foram descritos detalhadamente para que esse 

estudo seja passível de reprodução e utilização por outros pesquisadores.   

 

4.7.1  Recursos técnicos 

 

Os objetivos, os exercícios, os materiais utilizados e as orientações para casa, 

estão descritos no Quadro 5.
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 Quadro 5 - Objetivos, exercícios e materiais utilizados na intervenção 
(continua) 

Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

Diminuir a contração dos músculos temporal 
e masseter direito e esquerdo em repouso e 
nas funções de mastigação e fala. 

Alongamento em “pinça” – colocar o polegar direito, na cavidade oral, na região do 
masseter - fazer uma pressão (“pinça”) com os dedos indicador e médio alongando 
o músculo desde o osso zigomático até o angulo da mandíbula. 

Realizar cinco deslizamentos de cada lado. 
Orientação para casa: 4x/dia (banho e ao escovar 
os dentes) 

Inicialmente, fazer movimentos circulares sobre o músculo temporal com os dedos 
das mãos abertos; em seguida, deslizar com dedos indicador e médio desde as 
têmporas até o ângulo da mandíbula, deslizando sobre o masseter. 

Cinco a seis movimentos circulares e deslizamento 
das têmporas até o ângulo da mandíbula. 
Orientação para casa: uma vez ao dia. 

   

Diminuir a contração dos músculos do terço 
superior e médio em repouso e nas 
situações de comunicação oral - inibir 
contração dos músculos: frontal, orbicular 
dos olhos, corrugador (MANZI; FRAZÃO 
2011; FRAZÃO; MANZI, 2012, PIEROTTI, 
2014). 

Colocar bandagem inelástica - Transpore™ - na testa e glabela (25 mm), glabela e 
canto externo dos olhos (12 mm).  

 

 

A bandagem inelástica foi mantida durante a 
primeira sessão  
 
Orientação para casa: colocar a bandagem todos 
os dias, ao dormir.  

   

Diminuir a contração da região perioral em 
repouso e nas funções de fala, mastigação 
e deglutição - dissociação entre os 
músculos mentual e orbicular do lábio. 

Apertar fortemente e puxar, com os dedos polegar e indicador em “pinça”, a região de 
intersecção entre o músculo mentual e lábio inferior, em seguida, colocar um pequeno 
pedaço de garrote (1 cm x 5 mm) no vestíbulo oral, na posição centralizada, sobre o 
frênulo labial inferior e manter lábios relaxados. Se o garrote sair do lugar, retirá-lo do 
vestíbulo oral, alongar a região de intersecção entre o músculo mentual e lábio inferior 
novamente e recolocá-lo. 

 

Orientação para casa: nos dois primeiros dias – 
deixar o garrote no vestíbulo por quinze minutos - 
retirar e recolocar várias vezes ao dia.  
A partir do terceiro dia deixar o garrote no vestíbulo 
o maior tempo que conseguir. Retirá-lo apenas 
para se alimentar, beber líquidos e dormir. 
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(continuação) 
Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

Manter olhos mais abertos durante o 
período de vigília, durante as situações de 
comunicação (atenuando a contração dos 
músculos frontal e corrugador do supercilio) 
e ao sorrir (atenuando a contração do 
orbicular dos olhos). 

Exercício isométrico: abrir bem os olhos até visualizar a região branca do globo ocular 
acima da íris. Não contrair os músculos frontal e corrugador do supercilio. 

Três séries de contração por cinco segundos; 
piscar entre as séries. 

Exercício de resistência à abertura dos olhos: pressionar levemente o dedo médio 
sobre a pálpebra superior e o dedo indicador acima das sobrancelhas – tentar abrir 
os olhos “olhando para cima” – não puxar a pálpebra para baixo. Não contrair os 
músculos frontal e corrugador do supercilio.       

Três séries de contração por cinco segundos; 
piscar entre as séries. 

Observação: realizar os dois exercícios após a colocação da bandagem inelástica - 
Transpore™ e manter pressão leve de dedos sobre a porção frontal do músculo 
occiptofrontal durante a realização de ambos os exercícios.  

Orientação para casa: realizar os exercícios duas 
vezes ao dia - depois de colocar o Transpore™ à 
noite e antes de retirá-lo de manhã. 

   

Atenuar o sulco nasogeniano, aumentar a 
contração muscular na região das 
bochehcas, atenuar a ptose das bochechas 
uso do Exercitador Facial Pró-Fono em 
exercícios isotônicos e isométricos com os 
músculos da região das bochechas 
(JARDINI, 2002). 

 

Fazer uma contração dos músculos da região das bochechas aproximando as bases 
plásticas do aparelho – manter em contração pelo tempo estipulado.  

Exercício isométrico: fazer três séries, mantendo a 
contração por 5 segundos, na primeira semana e, 
nas semanas seguintes por 10, 15 e 20 segundos 

Fazer uma contração dos músculos da região das bochechas aproximando as bases 
plásticas do aparelho e relaxar. Realizar o número de repetições estipulado. 

Exercício isotônico: fazer três séries, de 5 
movimentos, contraindo e relaxando os músculos 
da região das bochechas, na primeira semana e, 
nas semanas seguintes 10, 15 e 20 movimentos.  Observação: ao realizar os dois exercícios, manter as arcadas dentárias bem 

separadas; lábios entreabertos em eversão (“boca de peixe”). Posicionar as bases 
plásticas do aparelho na região intraoral, encaixar as reentrâncias das bases nas 
comissuras labiais direita e esquerda. 

Orientação para casa: fazer os exercícios uma 
vez ao dia. 

 

Atenuar a ptose submandibular (papada), 
acentuar o contorno mandibular, aumentar a 
contração dos músculos supra-hioideos. 
uso do Exercitador Lingual Pró-Fono - 
exercícios isotônicos e isométricos com 
músculos da língua e supra-hioideos 
(JARDINI, 2007). 

 

elevar a língua, erguendo a base inferior do aparelho até encostá-la na base superior 
do aparelho. Manter a elevação e contração dos músculos da língua pelo tempo 
estipulado. 

Exercício isométrico: fazer três séries mantendo a 
elevação da língua por 5 segundos na primeira 
semana e, nas semanas seguintes por 10, 15 e 20 
segundos. 

elevar a língua, erguendo a base inferior do aparelho até encostá-la na base superior 
do aparelho e, em seguida, relaxar a língua.  

Exercício isotônico: Fazer três séries de cinco 
movimentos contraindo e relaxando os músculos 
da língua na primeira semana e, nas semanas 
seguintes 10, 15 e 20 movimentos. 

Observação: ao realizar os dois exercícios, manter as arcadas dentárias bem 
separadas; lábios entreabertos e relaxados. Encaixar a base plástica superior nos 
dentes superiores; encaixar a base inferior, em formato de U sobre a língua. 

Orientação para casa: fazer os exercícios uma 
vez ao dia. 
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 (continuação) 
Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

Favorecer um padrão de mastigação 
funcional/adequado: aquisição do padrão de 
mastigação bilateral alternado, diminuir a 
velocidade da mastigação, favorecendo 
melhor capacidade mastigatória; atenuar a 
contração do músculo orbicular dos lábios; 
atenuar a assimetria facial. 

Conscientização do padrão mastigatório habitual - na primeira sessão 
(MARCHESAN, 2005). As voluntárias deverão mastigar uma pequena porção de 
uva passa e descrever a mastigação: os movimentos da língua, os locais da 
cavidade intraoral que são tocados pela língua; o local de colocação do alimento; 
o nível de contração dos lábios; a velocidade da mastigação. 

Orientação para casa: durante uma semana, 
prestar atenção no padrão mastigatório durante a 
refeição mais tranquila do dia, todos os dias. 

Propriocepção da mastigação unilateral alternada – mastigação de duas uvas 
passas, alternadamente – ora de um lado, ora de outro, nos molares, mantendo os 
lábios relaxados.  
Observação: em terapia, as voluntárias deverão perceber cinestesicamente e por meio 
da observação visual no espelho a diferença de contração entre a mastigação com 
dentes anteriores (maior contração labial e incidência de rugas na região perioral) e 
dentes posteriores (menor contração labial e incidência de rugas na região perioral) 

Orientação para casa: realizar a mastigação 
unilateral alternada, nas primeiras seis porções, 
durante a refeição mais tranquila do dia. Ao longo 
das sessões o controle será ampliado, 
acrescentado, a cada semana, uma nova refeição 
e maior número de porções ingeridas com controle.  

Propriocepção da mastigação bilateral alternada em terapia – mastigação, nos 
molares, de quatro a seis uvas passas, que serão levadas de um lado para outro, 
após as deglutições até que todo o bolo seja deglutido. Em casa o treino será 
realizado com o alimento disponível em cada refeição. 

Orientação para casa: realizar a mastigação 
bilateral alternada das seis primeiras porções da 
refeição mais tranquila do dia. Ao longo das 
sessões o controle será ampliado, acrescentado, a 
cada semana, uma nova refeição e maior número 
de porções ingeridas com controle. 

   

Favorecer um padrão de deglutição 
funcional/adequado: melhorar a ejeção do 
alimento; prevenir episódios de tosse e 
engasgo ao deglutir; atenuar a contração do 
músculo orbicular dos lábios; manter 
contração funcional de supra-hioideos 
(atenuar papada). 

Conscientização do padrão de deglutição habitual para todas as consistências - 
pastosa, líquida, sólida (MARCHESAN, 2005).  
As voluntárias deveriam deglutir de acordo com seu padrão habitual e descrever a 
posição e movimentos da língua, a intensidade de contração dos lábios ao deglutir. 
Em seguida, a terapeuta fez três deslizamentos, com forte pressão, usando o dedo 
indicador, percorrendo os bordos do palato duro, junto aos dentes, em toda a sua 
extensão. As voluntárias deveriam, então, fechar a boca e descrever sua percepção 
do contato da língua contra o palato (como uma sucção) respondendo à pergunta: 
onde está sua língua? Esse recurso foi repetido três vezes. 
Se a voluntária não conseguisse descrever a posição da língua após o estímulo no 
palato duro, outro estimulo foi utilizado: pressão forte com o indicador sobre a papila 
incisiva e três toques com pressão moderada no terço anterior da língua, no sentido 
caudal. 
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(continuação) 
Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

 

 
Em seguida, foi realizado o treino de propriocepção do padrão a ser aprendido e 
automatizado, quando foi orientada a deglutição com a língua elevada em direção à 
papila incisiva (região onde o estimulo táctil - proprioceptivo foi realizado).  
Observação: a orientação dada para a deglutição em todas as consistências, 
pastosa, líquida e sólida foi a mesma: ao deglutir, elevar a língua em direção à papila 
incisiva (“onde você sentiu a pressão”), mantendo lábios fechados e relaxados.  

 

Deglutição de alimento pastoso - iogurte grego, desnatado, sem lactose, Vigor®; cada 
porção ingerida = uma colher de chá rasa. 

Orientação para casa: ingerir um pote de iogurte 
grego, usando uma colher de chá, uma vez ao dia, 
todos os dias; ao deglutir, elevar a língua em 
direção à papila incisiva, mantendo os lábios 
fechados e relaxados. 

Deglutição de líquido – água em temperatura ambiente – inicialmente sorver gole a 
gole, posteriormente, sorver continuamente. 

Orientação para casa: inicialmente, treino gole a 
gole, uma vez ao dia - sorver dez goles de água: 
levar um copo com água à boca, depois de sorver a 
água, deveriam abaixar o copo e deglutir. Ao longo 
das sessões esse controle é ampliado, 
gradualmente, para todas as situações em que há 
ingestão de liquido (café, bebidas em geral), 
quando os líquidos poderão ser sorvidos gole a gole 
ou continuamente; ao deglutir, elevar a língua em 
direção à papila incisiva, mantendo lábios fechados 
e relaxados. 
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 (continuação) 
Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

 Deglutição de alimento sólido em terapia – deglutição de uva passa mastigada. Em 
casa o treino será realizado com o alimento disponível em cada refeição. 

Orientação para casa: realizar a mastigação 
bilateral alternada das seis primeiras porções da 
refeição mais tranquila do dia; o bolo alimentar será 
levado de um lado para outro, após as deglutições, 
até que todo o bolo seja deglutido. Ao longo das 
sessões o controle será ampliado, acrescentado a 
cada semana uma nova refeição e o número de 
porções ingeridas com controle. Ao deglutir, elevar 
a língua em direção à papila incisiva, mantendo 
lábios fechados e relaxados. 

Deglutição de saliva: deixar uma bala Halls dissolvendo na boca (vestíbulo lateral), 
sem sugar e ao deglutir, elevar a língua e manter lábios selados e relaxados. A partir 
da 5ª sessão, as voluntárias foram orientadas a deglutir a saliva, nas pausas entre 
as séries realizadas com os Exercitadores Facial e Lingual Pró-Fono e no treino de 
“fala em rolha”. 

 

Orientação para casa: dissolver uma bala Halls na 
boca, quatro vezes ao dia, sem sugar e ao deglutir, 
elevar a língua em direção à papila incisiva, 
mantendo lábios fechados e relaxados.  

   

Atenuar a contração dos músculos 
envolvidos na mímica facial: orbicular dos 
olhos, orbicular da boca, porção frontal do 
occiptofrontal, corrugador do supercilio, 
levantador do lábio superior zigomático 
maior, zigomático menor. 

“Sorriso social”: 
1º pressionar os dedos indicador e médio abaixo do osso zigomático, pressionando 

região do músculo levantador do lábio superior e sorrir com arcadas levemente 
separadas, contraindo os músculos das bochechas em direção às orelhas 
(diminuição da contração dos músculos levantador do lábio superior, zigomáticos 
maior e menor); 

2º posicionar os dedos indicadores acima do lábio superior e os dedos médios abaixo 
do lábio inferior; em seguida, deslizar os dedos dos lábios em direção às orelhas 
induzindo a um sorriso suave. Ao sorrir, pensar sempre em situações alegres e 
manter olhos levemente abertos. 

Orientação para casa: fazer três repetições do 
exercício, várias vezes ao dia, sempre que estiver 
em frente a um espelho. A partir da 7ª sessão, usar 
esse sorriso ao cumprimentar colegas, familiares – 
eles serão os marcadores/lembretes desse sorriso.   
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(conclusão) 
Objetivo Estratégia Frequência e duração dos exercícios 

 Exercício “fala em rolha” – posicionar a rolha entre os dentes incisivos centrais – 
apenas 2mm na extremidade da rolha devem estar dentro da cavidade oral - falar 
frases que expressem diversas emoções – raiva, alegria, por exemplo, e, ao mesmo 
tempo, enfatizar essas emoções com os olhos (abrir mais os olhos, evitando a 
contração dos músculos occiptofrontal, corrugador, orbicular dos olhos e orbicular da 
boca durante a fala). Seguir alternando a fala com e sem rolha. Ao retirar a rolha da 
boca deglutir elevando a língua em direção à papila incisiva, mantendo lábios 
fechados e relaxados.  

 

Orientação para casa: fazer esse exercício uma 
vez ao dia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.7.2  Treino com Biofeedback Eletromiográfico – grupo GBE 

 

O treino funcional da mastigação, deglutição e sorriso, para os participantes 

que realizaram a Terapia Miofuncional Orofacial para atenuar o Envelhecimento Facial 

(TMOEF) complementada por biofeedback eletromiográfico (BFE), foi realizado com 

o software Biotrainer no New Miotool Face, da Miotec. O aparelho - New Miotool Face 

USB (Miotec) (Figura 10), NM600FO é composto por oito canais conectados a 

sensores ativos com conexão de garras e um de referência (terra). Para a captação 

do sinal elétrico foram utilizados eletrodos Double Trace LH-ED4020, bipolar; 

dimensões: 44 mm de comprimento, 21 mm de largura, 20 mm de centro a centro, 

colocados nos músculos envolvidos na mastigação, deglutição e sorriso. O eletrodo 

de referência (terra) foi posicionado sobre o processo estiloide da ulna do braço direito 

dos sujeitos (Figura 11). 

 
Figura 10 - Eletromiógrafo New Miotool 

Face 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Figura 11 - Eletrodo sobre processo 

estiloide da ulna 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Antes da colocação dos eletrodos, as áreas da face e a região em que o 

eletrodo de referência foi colocado foram higienizadas com gaze e álcool 77º GL (70º 

INPM) em todas as sessões em que o treino com biofeedback eletromiográfico foi 

realizado. 

A colocação dos eletrodos nos músculos trabalhados foi realizada conforme 

descrição a seguir:  

a) músculo orbicular do olho: sujeito orientado a olhar para cima; um eletrodo 

duplo foi posicionado paralelamente às fibras do músculo, na porção 

lacrimal, do lado direito e esquerdo (Figura 12); 

b) região do músculo risório: sujeito orientado a fazer uma sucção de 

bochechas; um eletrodo duplo foi posicionado paralelamente às fibras do 

músculo, do lado direito e esquerdo, sobre a depressão formada pela 

sucção (Figura 12); 

c) músculo masseter: a participante foi orientada a apertar fortemente os 

dentes; um eletrodo duplo foi posicionado paralelamente às fibras do 

músculo, do lado direito e esquerdo, após ser palpado pela pesquisadora 

(Figura 13); 

d) músculo orbicular da boca (lábio superior): um eletrodo duplo foi colocado 

simetricamente sobre o músculo (Figura 13); 

e) região dos músculos supra-hioideos: um eletrodo duplo foi colocado 

simetricamente sobre os músculos, após palpação da região supra-

hioidea, evitando colocá-lo sobre o osso da mandíbula (Figura 13). 

 
Figura 12 - Eletrodo sobre músculo orbicular do 

olho e região do músculo risório 

 
Fonte: Elaborada pela autora.            
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Figura 13 - Eletrodo sobre músculos masseter, 
supra-hioideos e orbicular da boca (lábio 
superior) 

 
Fonte: Elaborada pela autora.            

 

Os seguintes materiais foram utilizados no treino com biofeedback 

eletromiográfico das funções de mastigação e deglutição: iogurte grego, água e uva 

passa (Figura 14). 

 
Figura 14 -  Materiais utilizados no treino com biofeedback eletromiográfico das 

funções de mastigação e deglutição 

   
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.7.2.1 Progressão do treino com biofeedback eletromiográfico usando estímulo visual 

 

A contração voluntária máxima (CVM) dos músculos selecionados foi aferida, 

para estabelecer os parâmetros de aumento ou diminuição da contração muscular 

durante os treinos: atenuar a contração dos músculos masseteres, orbicular da boca 

(lábio superior), zigomáticos maior e menor, orbicular dos olhos; aumentar a contração 

dos músculos supra hioideos. 
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Mastigação  

• 1º - mastigação unilateral alternada – uva passa - eletrodos sobre músculos 

masseter direito e esquerdo (Figura 15). A participante foi orientada a 

mastigar uma porção de uva passa (uma unidade) de um lado, na região 

dos molares, mantendo uma velocidade uniforme de mastigação, podendo 

deglutir quando e como quisesse. Após a deglutição da primeira uva passa, 

outra foi mastigada e deglutida do outro lado. O treino, com duração de 2 

minutos e 30 segundos, foi repetido duas vezes na sessão em que esse 

padrão mastigatório foi treinado. 
 

Figura 15 - Eletrodo sobre músculo masseter 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
• 2º - mastigação unilateral alternada - eletrodos sobre músculos masseter 

direito e esquerdo + músculo orbicular da boca (lábio superior) (Figura 16). 

O mesmo treino descrito acima foi realizado com a exigência de contração 

labial abaixo da média de 50% da CVM (WIESELMANN-PENKNER et al., 

2001; CRIADO et al., 2016), atenuando a possibilidade de formação de 

rugas dinâmicas e estáticas. O treino, com duração de 2 minutos e 30 

segundos, foi repetido por duas vezes nas três sessões em que esse 

padrão mastigatório foi treinado. 
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Figura 16 - Eletrodo sobre músculos masseter 
e orbicular da boca (lábio superior) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

• 3º - mastigação bilateral alternada + deglutição - eletrodos sobre músculos 

masseter direito e esquerdo + músculo orbicular da boca (lábio superior) + 

região de músculos supra-hioideos (Figura 17). A participante foi orientada 

a mastigar quatro unidades de uva passa, triturando ora do lado direito ora 

do esquerdo, realizando uma deglutição antes de mudar de lado. Durante 

a deglutição, a orientação foi para contrair os músculos supra-hioideos 

acima da média de 50% da CVM, com consequente aumento da contração 

dos músculos da língua e maior força de ejeção (ARCHER; SMITH; 

NEWHAM, 2021), mantendo lábio superior sem qualquer contração. O 

treino, com duração de 1 minuto e 40 segundos, foi repetido por duas vezes 

em cada sessão em que esse padrão mastigatório foi treinado até o final 

do programa.   

 
Figura 17 - Eletrodo sobre músculos masseter, 

orbicular da boca (lábio superior), 
supra-hioideos 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Deglutição 

• 1º - deglutição de pastoso - iogurte grego - eletrodo em região de músculos 

supra-hioideos (Figura 18). A participante foi orientada a deglutir a porção 

de uma colher de chá, plana, de iogurte grego contraindo os músculos 

supra hioideos acima da média de 50% da CVM, com consequente 

aumento da contração dos músculos da língua e maior força de ejeção 

(ARCHER; SMITH; NEWHAM, 2021). O treino, com duração de 1 minuto e 

40 segundos, foi repetido por três vezes nas duas sessões em que esse 

padrão foi treinado. 

Figura 18 - Eletrodos sobre músculos supra-
hioideos 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
• 2º - deglutição de água – eletrodos em região de músculos supra-hioideos 

+ lábio superior (Figura 19). O mesmo treino descrito acima foi realizado 

com ausência de contração labial. O treino, com duração de 1 minuto e 40 

segundos, foi repetido por duas vezes nas duas primeiras sessões em que 

esse padrão foi treinado e, posteriormente, repetido uma vez até o final do 

programa.   
 Figura 19 - Eletrodos sobre músculos supra-hioideos e orbicular da boca superior 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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• 3º - deglutição de uva passa triturada – eletrodos em região de músculos 

supra-hioideos + lábio superior + masseter direito e esquerdo (Figura 20). 

A participante foi orientada a mastigar quatro unidades de uva passa, 

triturando ora no lado direito ora no esquerdo, realizando uma deglutição 

antes de mudar de lado. Durante a deglutição, a orientação foi para contrair 

os músculos supra-hioideos acima da média de 50% da CVM (ARCHER; 

SMITH; NEWHAM, 2021) e manter masseteres e lábio superior sem 

qualquer contração. O treino, com duração de 1 minuto e 40 segundos, foi 

repetido por duas vezes nas sessões em que esse padrão foi treinado e 

mantido assim até o final do programa.  

 
Figura 20 - Eletrodo sobre músculos masseter, 

orbicular da boca superior, supra-
hioideos 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sorriso 

• 1º - eletrodos em região dos músculos risório esquerdo e direito (Figura 

21). A participante foi orientada a fazer um sorriso suave enquanto pensava 

em algo alegre, por exemplo, o cumprimento dos familiares pela manhã ou 

o comentário de algo que a deixa feliz (“Que bom te ver aqui!”). O treino, 

com duração de 1 minuto foi repetido por duas vezes na primeira sessão 

em que esse padrão foi treinado. 
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Figura 21 - Eletrodos em região dos músculos 
risório esquerdo e direito  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
• 2º - eletrodos em região dos músculos risório esquerdo e direito + orbicular 

dos olhos direito e esquerdo (Figura 22). O mesmo treino descrito acima foi 

realizado mantendo a contração do orbicular dos olhos abaixo da média de 

50% da CVM ao sorrir (WIESELMANN-PENKNER et al., 2001; CRIADO et 

al., 2016), atenuando a possibilidade de formação de rugas dinâmicas e 

estáticas em região periorbitária. O treino, com duração de 1 minuto, foi 

repetido por duas vezes nas sessões em que esse padrão foi treinado e 

mantido assim até o final do programa.  

 
Figura 22 - Eletrodos em região dos músculos 

risório esquerdo e direito + orbicular dos 
olhos direito e esquerdo  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A distribuição dos exercícios, ao longo das nove semanas do programa 

terapêutico, está registrada no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Distribuição dos exercícios ao longo das nove semanas iniciais do programa de terapia 

OBJETIVOS /  
MATERIAIS 

                       SESSÕES 

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 Sessão 6 Sessão 7 Sessão 8 Sessão 9 

GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

Alongamento músculos da 
mastigação  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Transpore™ X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Garrote X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Arregalar olhos   X X X X X X X X X X X X X X X X 
Resistência à abertura de 
olhos     X X X X X X X X X X X X X X 

Exercitador Facial Pró-Fono     X X X X X X X X X X X X X X 
Exercitador Lingual Pró-Fono   X X X X X X X X X X X X X X X X 
Conscientização padrão 
mastigatório habitual X X                 

Propriocepção padrão 
mastigatório unilateral alternado   X X X X X X           

Propriocepção padrão 
mastigatório bilateral alternado         X X X X X X X X X X 

Conscientização padrão de 
deglutição habitual + 
propriocepção deglutição de 
pastoso 

    X X X X X X         

Conscientização e 
propriocepção deglutição de 
líquido 

        X X X X X X X X X X 

Conscientização e 
propriocepção deglutição de 
alimento sólido 

          X X X X X X X X 

Propriocepção deglutição de 
saliva           X X X X X X X X 

“Sorriso social”         X X X X X X X X X X 
“Fala em rolha”         X X X X X X X X X X 

Fonte: Elaborado pela autora. 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia. 
      = treino de biofeedback eletromiográfico.  

 
4.7.3   Programa terapêutico: Terapia Miofuncional Orofacial para atenuar os 

sinais de Envelhecimento Facial (TMOEF) 

 

O programa terapêutico foi constituído de duas etapas: na primeira foram 

realizadas nove sessões, semanalmente; na segunda foram realizadas seis sessões, 

mensalmente, iniciadas após período de washout. Para a realização dos exercícios 

miofuncionais orofaciais e do biofeedback eletromiográfico em terapia as participantes 

permaneceram sentadas sobre os ísquios, com pés apoiados no chão ou banco de 

apoio, mantendo angulo de 90º em quadris, joelhos e tornozelos.  

 

4.7.3.1  Programa terapêutico: primeira etapa – nove sessões  

No Quadro 7 estão descritas as atividades realizadas em cada uma das nove 

sessões terapêuticas. A cada sessão novos exercícios, treinos funcionais foram 

acrescentados e executados até a décima semana, quando foi realizada a segunda 
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avaliação. Ao final das sessões, as participantes recebiam, em papel impresso, as 

orientações, que deveriam ser realizadas diariamente, em suas residências.  
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Quadro 7 - Primeira etapa do programa terapêutico 
(continua) 

PROGRAMA TERAPÊUTICO 

PRIMEIRA SESSÃO  
• Explicação sobre o uso do TransporeTM. Realizado um registro fotográfico no celular da voluntária. A bandagem inelástica foi mantida durante a sessão. 
• Conscientização do padrão de mastigação. 
• Explicação e realização dos alongamentos (internos e externos) nos músculos masseter e temporal. 
• Explicação e realização de alongamento na intersecção entre mentual e lábio inferior e colocação do garrote que será mantido até o final do programa. 

SEGUNDA SESSÃO  
• Revisão das orientações. 
• Explicação e realização do exercício de abrir bem os olhos. 
• Explicação e treino da mastigação unilateral alternada com controle de contração labial (mantendo lábios relaxados). 
• Explicação e realização do exercício utilizando o exercitador lingual. 
• No GBE – o treino de mastigação unilateral alternada foi realizado inicialmente com eletrodos em masseter direito e esquerdo e, em seguida, eletrodos em masseteres e lábio 

superior. 

TERCEIRA SESSÃO  
• Revisão das orientações.  
• Explicação e realização do exercício de resistência à abertura de olhos. 
• Treino exercício olhos – abrir bem os olhos. 
• Treino da mastigação unilateral alternada. 
• Conscientização do padrão de deglutição. 
• Propriocepção da deglutição de alimento na consistência pudim (iogurte grego). 
• Treino do padrão adequado de deglutição de pastoso. 
• Aumento do número de repetições no exercício utilizando exercitador lingual. 
• Explicação e realização do exercício utilizando o exercitador facial. 
• No GBE – o treino de mastigação unilateral alternada realizado com eletrodos em masseter direito e esquerdo e lábio superior; treino de deglutição de pastoso com eletrodo em 

região de músculos supra-hioideos. 

QUARTA SESSÃO 
• Revisão das orientações. 
• Treino exercícios de olhos. 
• Aumento do número de repetições no exercício utilizando exercitador lingual. 
• Aumento do número de repetições no exercício utilizando exercitador facial. 
• Treino da mastigação unilateral alternada. 
• Treino do padrão adequado de deglutição de pastoso. 
• No GBE – o treino de mastigação unilateral alternada realizado com eletrodos em masseter direito e esquerdo e lábio superior; treino de deglutição de pastoso com eletrodo em 

região de músculos supra-hioideos e lábios. 
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(conclusão) 

PROGRAMA TERAPÊUTICO 

QUINTA SESSÃO  
• Revisão das orientações. 
• Conscientização do padrão de sorriso. 
• Propriocepção do sorriso realizando contração predominante com músculo risório. 
• Treino exercício de olhos. 
• Exercício “fala em rolha” e deglutição de saliva. 
• Aumento do número de repetições no exercício utilizando exercitador lingual – 3 séries de 20 repetições que serão mantidas até o final do programa. 
• Aumento do número de repetições no exercício utilizando exercitador facial. 
• Treino da mastigação bilateral alternada. 
• Treino deglutição de pastoso. 
• Conscientização do padrão de deglutição de líquido. 
• Propriocepção do padrão adequado de deglutição de líquido. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo e lábio superior; treino de deglutição de pastoso com 

eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados em região de músculos risórios direito e esquerdo. 

SEXTA SESSÃO  
• Revisão das orientações. 
• Treino de sorriso abrindo mais os olhos. 
• Treino exercícios de olhos. 
• Exercício “fala em rolha” e deglutição de saliva. 
• Aumento do número de repetições nos exercícios isotônico e isométrico utilizando exercitador facial - 3 séries de 20 repetições que serão mantidas até o final do programa. 
• Treino do exercitador lingual. 
• Treino dos padrões adequados de mastigação e deglutição de alimento sólido; deglutição de liquido. 
• Treino de deglutição de saliva: utilizando uma bala Halls. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

SÉTIMA / OITAVA / NONA SESSÕES  
• Revisão das orientações. 
• Treino de sorriso com olhos mais abertos – orientação para usar esse padrão ao cumprimentar os familiares e colegas de trabalho. 
• Treino exercício olhos. 
• Exercício “fala em rolha” e deglutição associando a expressão dos olhos ao conteúdo do discurso. 
• Treino exercitador lingual e facial. 
• Treino dos padrões adequados de mastigação e deglutição de alimento sólido; deglutição de liquido- aumentando o controle a cada refeição. 
• Treino de deglutição de saliva: utilizando uma bala Halls. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As orientações recebidas pelas participantes da pesquisa, em folha impressa 

na nona sessão, estão descritas no Quadro 8. A execução dos exercícios isotônicos 

e isométricos (olhos, exercitadores facial e lingual) associada ao treinamento funcional 

(“fala em rolha”, sorriso em situações sociais, mastigação e deglutição de alimentos 

durante as refeições e deglutição de saliva, em vários momentos do dia) foram as 

estratégias selecionadas para possibilitar a automatização dos padrões motores 

aprendidos, a manutenção da contração e mobilidade dos músculos trabalhados, 

favorecendo a diminuição dos sinais de envelhecimento e a adequação das funções 

orofaciais. 

 

Quadro 8 - Orientações entregues na nona sessão 

OLHOS ABERTOS AO FALAR = MENOS CONTRAÇÃO TESTA 

1. TRANSPORE – TODOS OS DIAS para dormir. 
2. SORRISO SOCIAL – sempre que estiver em frente ao espelho, várias vezes ao dia.  

1º – pressão de dedos abaixo do osso da bochecha e sorrir. 
2º – indução do sorriso para as orelhas – 3 repetições de cada – ABRIR OS OLHOS LEVEMENTE AO SORRIR. 
O cumprimento aos amigos será o marcador/lembrete para esse sorriso!!!! 

3. Olhos – 3 séries de 5 - piscar entre as séries – SEMPRE SEGURAR A TESTA.    
2x/dia - depois de colocar o TransporeTM à noite e antes de tirá-lo de manhã. 
a. arregalar olhos até aparecer o branco acima da íris. 
b. posicionar, com leve pressão, o dedo médio sobre a pálpebra superior e o dedo indicador acima das 

sobrancelhas – tentar abrir os olhos “olhando para cima” - NÃO PUXAR PÁLPEBRA PARA BAIXO. 
4. Exercício “fala em rolha” em frente ao espelho – 1x/dia: morder levemente a pontinha da rolha / falar três frases 

com e sem a rolha na boca + olhar acompanhando a fala – uma frase com alegria, outra raiva, outra espanto – 
sem contrair testa ao retirar a rolha da boca engolir com língua para cima e lábios selados e relaxados.  

5. Exercitador facial – 3 repetições – contar: 1 e 2 e 3 e..... boca BEM aberta / BICO. 1x/dia. 
a. 3 séries de 20 parado mantendo contração de bochechas. 
b. 3 séries de 20 em movimento – contrair e relaxar as bochechas. 
Tirar o exercitador da boca entre cada série e engolir saliva com língua para cima e lábios fechados e relaxados. 

6. Exercitador Lingual - 1 e 2 e 3 e.... – 3 repetições – RELAXAR FACE INTEIRA – manter arcadas SEMPRE 
separadas. 1x/dia. 
a. 3 séries de 20 mantendo a língua para cima. 
b. 3 séries de 20 elevar e relaxar a língua. 
Tirar o exercitador da boca entre cada série e engolir saliva com língua para cima e lábios fechados e relaxados. 

7. Mastigação + deglutição: café da manhã inteiro + almoço o prato inicial inteiro + jantar inteiro: iniciar a mastigação 
ora do lado direito ora do lado esquerdo / mastigar sempre nos últimos dentes / levar todo o bolo alimentar de um 
lado para o outro / engolir com língua para cima + lábios fechados e relaxados.  

8. Líquido: treino 1x/dia - beber 10 goles de água – GOLE A GOLE + ao PEGAR O COPO – LEMBRAR DA FONO. 
- Engolir sempre com língua para cima e lábios selados e relaxados – pode beber gole a gole ou continuamente. 

9. Controle de saliva: bala Halls – 4 x/dia – deixar dissolver na boca não SUGAR – engolir com língua para cima e 
lábios SELADOS e relaxados. 

10. Massagem interna - pinça com polegar dentro da boca, dedos indicador e médio deslizando por fora – desde o 
osso da bochecha até osso da mandíbula – 4X/DIA – banho e depois de escovar os dentes – fazer 5 deslizamentos 
de cada lado. 

11. Massagem externa - antes de dormir – manter a “BOCA BOBA”. 
a. Temporal – movimentos circulares com pressão leve - dedos abertos em leque, em cima dos temporais 

bilateralmente. 
b. Deslizar os dedos indicador e médio, paralelamente às orelhas, desde as têmporas, até o osso da mandíbula 

- NAO PUXAR OS DEDOS SOBRE AS BOCHECHAS. 
12. Garrote – primeiramente alongar a intersecção entre o queixo e o lábio – colocar o garrote - QUANTO MAIS USAR 

MELHOR – MANTER LÁBIOS RELAXADOS - Se o garrote sair do lugar – alongar novamente antes de recolocá-lo. 
Fonte: Elaborado pela autora. 



4 Casuística e Métodos 

	

109 

1
0

9
 

4.7.3.2  Programa terapêutico: segunda etapa – seis sessões realizadas mensamente 

 

A segunda etapa do programa terapêutico iniciou-se após o período de oito 

semanas de washout, quando as participantes foram avaliadas (terceira avaliação) e 

iniciaram a sequência de seis atendimentos realizados mensalmente. Nesta ocasião, 

foi efetuada a revisão dos exercícios e orientações, que deveriam ser praticados pelas 

participantes diariamente em suas residências; as orientações entregues em folha 

impressa nesta primeira sessão foram as mesmas recebidas na nona sessão. No 

Quadro 9 estão descritas as atividades realizadas nas seis sessões realizadas na 

segunda etapa do programa terapêutico proposto. 
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Quadro 9 - Segunda etapa do programa terapêutico 
(continua) 

PROGRAMA TERAPÊUTICO 

PRIMEIRA SESSÃO  
• Revisão das orientações. 
• Uso do TransporeTM.  
• Sorriso social: fazer os dois exercícios prescritos várias vezes ao dia. 
• Exercícios para os olhos. 
• Exercício “fala em rolha”. 
• Exercitador facial e lingual: 1ª semana – 3 séries de 10 repetições / 2ª semana – 3 séries de 15 / 3ª semana – 3 séries de 20. 
• Mastigação bilateral alternada: atenção nas quatro primeiras porções de todas as refeições.   
• Deglutição de líquido. 
• Controle de saliva com bala Halls: quatro vezes ao dia. 
• Alongamentos (internos) nos músculos masseter e temporal – se necessário. 
• Alongamentos externos em masseter – uma vez ao dia – no banho. 
• Alongamento na intersecção entre mentual e lábio inferior e colocação do garrote que será mantido até o final do programa. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

SEGUNDA SESSÃO  
• Aumentar controle das funções orofaciais. 
• Sorriso social: fazer os exercícios uma vez ao dia.  
• Exercício “fala em rolha”: abrir os olhos antes de começar a falar as frases. 
• mastigação e deglutição: atenção às quatro porções do café da manhã e manter atenção durante todo o tempo no almoço e jantar. 
• deglutição de saliva com bala Halls: três vezes ao dia. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

TERCEIRA SESSÃO  
• Aumentar controle das funções orofaciais. 
• Sorriso social: uma vez ao dia falar frases com conteúdo alegre – abrir os olhos ao sorrir. 
• Exercício “fala em rolha”: lembrar de entrar nos ambientes sociais mantendo os olhos mais abertos. 
• mastigação e deglutição: manter controle durante todo o tempo nas refeições. 
• Deglutição de saliva com bala Halls: duas vezes ao dia. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

 
 
 
 



4
 C

a
s

u
ís

tic
a

 e
 M

é
to

d
o

s
 

 

	

1
1

1
 

(conclusão) 

PROGRAMA TERAPÊUTICO 

QUARTA SESSÃO   
• Aumento do controle das funções orofaciais. 
• Exercitador facial e lingual: fazer a série de contração isométrica seguida da série de contração isotônica - realizar essa sequência três vezes. Durante as séries de contração 

isométrica, fazer as três séries de 5 segundos do exercício de arregalar os olhos. 
• alongamentos (internos e externos) nos músculos masseter e temporal – se necessário. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

QUINTA SESSÃO  
• Aumento do controle das funções orofaciais. 
• treino realizando contração predominante com músculo risório e exercício “fala em rolha” realizados em um mesmo momento – uma vez ao dia. 
• retirado o treino de deglutição de saliva com bala Halls. 
• No GBE – o treino de mastigação bilateral alternada e deglutição de alimento sólido realizado com eletrodos posicionados em masseter direito e esquerdo, lábio superior e 

músculos supra-hioideos; treino de deglutição de liquido com eletrodos posicionados em região de músculos supra-hioideos e lábios; treino de sorriso com eletrodos posicionados 
em região de músculos risórios direito e esquerdo e orbicular dos olhos direito e esquerdo. 

SEXTA SESSÃO – documentação final – avaliação 4 
• Ajustes na folha de orientações para todas as participantes após a realização da documentação final – avaliação 4. 
• Retirados os treinos de sorriso, exercício “fala em rolha” e garrote. 
• Incluída orientação de apertar intersecção entre mentual e lábio inferior quando sentir que está mantendo lábios apertados. 
• não realizado treino com biofeedback eletromiográfico nessa sessão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico. 
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No Quadro 10 estão descritas as orientações finais, que deverão ser mantidas 

por toda a vida. Sendo assim, as participantes foram orientadas a realizar os seguintes 

exercícios diariamente (itens 1, 3, 4 e 5): utilização da bandagem inelástica 

TransporeTM, exercícios isotônicos e isométricos para olhos, região de bochechas 

(exercitador facial) e músculos supra-hioideos (exercitador lingual). Também foram 

orientadas a manter o controle funcional da mastigação, deglutição e fala (itens 2, 6 e 

7), porém, sem a repetição do treinamento funcional inicial. Receberam a orientação 

para executarem a manobra de pressão na intersecção entre o músculo mentual e 

lábio inferior, em substituição ao uso do garrote e o alongamento dos músculos 

masseter e temporal (itens 8, 9 e 10) quando necessário, isto é, quando for percebida 

a presença de contração muscular exagerada nestas regiões faciais.  

 
Quadro 10 - Orientações finais 

OLHOS ABERTOS + LABIOS RELAXADOS O DIA TODO 

1. TRANSPORE – TODOS OS DIAS para dormir. 

2. SORRISO SOCIAL MANTER COM OS OLHOS LEVEMENTE ABERTOS SEMPRE. 
Entrar com olhos abertos nos diversos ambientes – trabalho, social. 

3. Olhos – 3 séries de 5 – piscar entre as séries – SEMPRE SEGURAR A TESTA – 2x/dia – depois de colocar o 
Transpore à noite e antes de tirá-lo de manhã ou de manhã e depois do almoço. 
a. Arregalar olhos até aparecer o branco acima da íris. 
b. Posicionar, com leve pressão, o dedo médio sobre a pálpebra superior e o dedo indicador acima das 

sobrancelhas – tentar abrir os olhos “olhando para cima” - NÃO PUXAR PÁLPEBRA PARA BAIXO. 

4. Exercitador facial – 3 séries – boca BEM aberta / BICO. 1x/dia  
Uma série de 20 mantendo a contração das bochechas – olhos abertos. 
Seguida de 1 série de 20 em movimento – contrair e relaxar as bochechas. 
Tirar o exercitador da boca entre cada série e engolir saliva com língua para cima e lábios selados e relaxados. 

5. Exercitador Lingual – 3 repetições – boca de peixe/BICO – manter arcadas SEMPRE separadas. 1x/dia  
Uma série de 20 mantendo a língua para cima- olhos abertos. 
Seguida de 1 série de 20 em movimento - relaxar e elevar a língua. 
Tirar o exercitador da boca entre cada série e engolir saliva com língua para cima e lábios selados e relaxados.  

6. Lembrete: mastigação + deglutição: nas refeições – mastigar sempre NOS ÚLTIMOS DENTES / levar todo o 
bolo alimentar de um lado para o outro/ engolir com língua para cima + lábios fechados e relaxados  

7. Lembrete: líquidos – engolir sempre com língua para cima e lábios fechados e relaxados – pode beber gole a 
gole ou continuamente. 

8. Se sentir que está apertando os lábios - alongar/ apertar a intersecção entre o queixo e o lábio se sentir 
que está mantendo lábios apertados – MANTER LÁBIOS SEMPRE RELAXADOS. 
QUANDO ACHAR NECESSÁRIO – se sentir que está apertando os dentes. 

9. Massagem interna – pinça com polegar dentro da boca, dedos indicador e médio deslizando 5 x por fora do osso 
da bochecha até osso da mandíbula  

10. Massagem externa – “BOCA BOBA”. 
a. Temporal - movimentos circulares com pressão leve - dedos abertos em leque, em cima dos temporais 

bilateralmente. 
b. deslizar os dedos indicador e médio, paralelamente às orelhas, desde as têmporas até o osso da mandíbula. 

 
NAO PUXAR OS DEDOS SOBRE AS BOCHECHAS. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Pretendeu-se, por meio destas orientações, atenuar sinais de envelhecimento 

e a deterioração dos padrões funcionais de mastigação e deglutição, que ocorrem no 

processo natural de envelhecimento.  

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados de todas as avaliações, escores totais obtidos por cada participante 

na Análise dos sinais de envelhecimento facial, no Protocolo MBGR e no Questionário 

de Satisfação, foram analisados por meio de testes estatísticos pertinentes: teste 

ANOVA, teste Tukey, teste Mann Whitney e teste Friedman. 

O teste ANOVA, análise de variância de medidas repetidas a dois critérios e 

o teste Tukey foram os utilizados para analisar os valores das seguintes variáveis: 

sinais de envelhecimento facial, rugas periorbitárias estáticas, sulco nasolabial, sulco 

labiomentoniano, ptose mandibular, ptose submandibular, rugas frontais estáticas, 

rugas glabelares estáticas, rugas periorais estáticas, funções orofaciais, mastigação, 

deglutição, fala, sorriso/rugas periorbitárias dinâmicas, considerando-se dois fatores, 

tempo (T1,avaliação inicial, T2, avaliação ao final das nove sessões semanais, T3, 

avaliação após oito semanas de washout e T4, avaliação ao final de seis sessões 

realizadas mensalmente) e grupo (GT e GBE).  

O teste Mann-Whitney foi utilizado na análise do grau de satisfação das 

participantes, em relação ao programa terapêutico e o teste Friedman, para calcular 

a porcentagem de melhoria das funções orofaciais, uma vez que não houve 

distribuição normal dos dados relativos a estes aspectos.  

O software Statistica 10.0 e Sigma Plot 12.0 foram utilizados para a análise 

dos testes estatísticos, sendo o nível de significância p<0,05 considerado em todas 

as análises. 
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5  RESULTADOS 
 

A presente pesquisa contou com a participação de 30 mulheres na faixa etária 

de 50 a 60 anos (53,73 ± 2,79). As participantes foram separadas aleatoriamente em 

dois grupos, Terapia (GT) e Biofeedback Eletromiográfico (GBE). O número de 

participantes manteve-se idêntico durante as 42 semanas da pesquisa. A seguir serão 

apresentados os resultados dos aspectos investigados no presente trabalho. Os 

fatores grupo (GT e GBE) e tempo (avaliações T1, T2, T3 e T4) foram os considerados 

nas análises dos aspectos sinais de envelhecimento facial e funções orofaciais. 

 

5.1  SINAIS DE ENVELHECIMENTO FACIAL 

 

Os aspectos avaliados, referentes aos sinais de envelhecimento, foram 

pontuados na Análise dos Sinais do Envelhecimento Facial (ASEF), sendo 56 o maior 

escore da tabela e zero o menor. Foram atribuídos valores às rugas frontais, 

glabelares, periorbitárias, periorais, ao sulco nasolabial e lábio mentoniano, ao 

contorno mandibular e submandibular (papada). 

Na Tabela 1 são apresentadas as medidas descritivas relativas aos escores 

obtidos, nos diferentes momentos da pesquisa, a partir da avaliação dos sinais de 

envelhecimento facial.  

 
Tabela 1 -  Escores obtidos por meio da avaliação dos sinais de envelhecimento facial para os grupos 

terapia e biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 14 14 28 33 22 22 20,80 21,87 4,60 5,01 

T2 10 11 36 33 17 19 18,33 20,33 6,58 6,13 

T3 15 12 36 32 23 20 23,87 20,93 6,09 5,36 

T4 15 11 38 31 23 21 23,20 21,20 6,18 5,39 
Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia;  
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª avaliação; T4= 4ª avaliação; 
mínimo= menor escore pontuado na Análise dos Sinais do Envelhecimento Facial (ASEF); máximo= maior escore 
pontuado na ASEF; mediana a partir dos valores registrados na ASEF; média e desvio padrão (DP) a partir dos 
valores registrados na ASEF para a variável sinais de envelhecimento facial. 
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Observou-se, na avaliação inicial T1, um grau semelhante de envelhecimento 

facial entre os grupos GT e GBE, registrados nos escores mínimo, máximo e mediana. 

Constatou-se valores numericamente distintos entre T1 e T2, com melhoria maior no 

GT e menor no GBE. Os escores totais mais elevados na terceira e quarta avaliações, 

T3 e T4, indicaram que a interrupção da realização dos exercícios e orientações, 

durante washout, resultou em aumento dos sinais do envelhecimento facial em ambos 

os grupos. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação aos sinais de envelhecimento facial, não houve diferença estatisticamente 

significativa no fator grupo (p=0,81), isto é, a pontuação do GT e GBE foi semelhante, 

independentemente do treinamento realizado com biofeedback eletromiográfico. 

Houve, porém, uma diferença estatisticamente significativa no fator tempo (p<0,001) 

e na interação entre os fatores tempo e grupo (p<0,001 (Tabela 2).  

 
Tabela 2 -  Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação aos sinais de envelhecimento 

facial 

Grupo Tempo Média DP a b C 

GBE T1 21,87 5,01 **** **** **** 
GBE T2 20,33 6,13 **** **** **** 
GBE T3 20,93 5,36 **** **** **** 
GBE T4 21,20 5,39 **** **** **** 
GT T1 20,80 4,60 ****   

GT T2 18,33 6,58   **** 
GT T3 23,87 6,09  ****  

GT T4 23,20 6,18 **** ****  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e DP= desvio padrão para a variável sinais de envelhecimento facial. 
a,b,c = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 

 

O teste Tukey indicou que para GBE, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores atribuídos aos sinais de 

envelhecimento, nos quatro tempos de avaliação T1 (21,87), T2 (20,33), T3 (20,93) e 

T4 (21,20), ou seja, as participantes não apresentaram mudança com a intervenção 

proposta. Em relação ao grupo GT, o valor dos sinais de envelhecimento registrado 

na primeira avaliação T1a (20,80) foi estatisticamente maior que o apresentado na 

segunda avaliação T2c (18,33), indicativo de que ocorreu uma diminuição dos sinais 

de envelhecimento, após realização das nove sessões iniciais. O valor verificado na 
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terceira avaliação, T3b (23,87), foi significativamente maior que os valores das 

avaliações T1a e T2c, ou seja, houve aumento dos sinais de envelhecimento facial, 

após período de washout. Não foi constatada diferença estatisticamente significativa 

entre os valores da quarta avaliação T4a,b (23,20) e os da primeira T1a e terceira 

avaliações T3b, indicativo de que não houve melhoria, em relação a este aspecto, 

após as seis sessões realizadas mensalmente. 

A seguir, serão detalhados resultados estatísticos de alguns dos aspectos 

pontuados na Análise dos Sinais de Envelhecimento Facial (ASEF). O valor máximo 

atribuído a cada um destes aspectos foi quatro. 

 
5.1.1  Rugas periorbitárias estáticas 
 

As medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos, nos diferentes 

momentos, a partir da avaliação das rugas periorbitárias estáticas estão apresentadas 

na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Escores obtidos por meio da avaliação das rugas periorbitárias estáticas para os grupos 

terapia e biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos   

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 3 3 1 1 1,20 1,40 0,86 0,83 
T2 0 0 4 2 1 1 1,00 1,07 1,00 0,46 
T3 0 0 4 2 1 1 1,53 1,13 0,99 0,52 
T4 0 0 4 2 1 1 1,53 1,13 1,06 0,52 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na Análise dos Sinais do Envelhecimento Facial 
(ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e desvio 
padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável rugas periorbitárias estáticas. 

 

Os escores mínimo, máximo e mediana obtidos na avaliação inicial T1 

indicaram semelhança entre os grupos, presença de rugas periorbitárias estáticas 

suaves. Esta condição manteve-se inalterada ao longo do programa proposto. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação às rugas periorbitárias estáticas, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos GT e GBE (p=0,61), isto é, a pontuação em ambos os 

grupos foi semelhante, independentemente do treinamento realizado com 
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biofeedback eletromiográfico. Observou-se, porém, diferença estatisticamente 

significativa relacionada ao fator tempo (p=0,04) e na interação dos fatores tempo e 

grupo (p=0,02) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação às rugas periorbitárias estáticas 

Grupo Tempo Média DP a b 

GBE T1 1,40 0,83 **** **** 
GBE T2 1,07 0,46 **** **** 
GBE T3 1,13 0,52 **** **** 
GBE T4 1,13 0,52 **** **** 
GT T1 1,20 0,86 **** **** 
GT T2 1,00 1,00  **** 
GT T3 1,53 0,99 ****  

GT T4 1,53 1,06 ****  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e desvio padrão (DP) para a variável rugas periorbitárias estáticas. 
a,b = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 

 

O teste Tukey foi utilizado e constatou-se que o GBE não apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os valores das diversas avaliações 

realizadas, T1 (1,40), T2 (1,07), T3 (1,13) e T4 (1,13), isto é, não houve atenuação 

das rugas periorbitárias estáticas. Para o GT, verificou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os valores obtidos na primeira avaliação T1b (1,20) 

em relação aos da segunda T2b (1,00), indicativo que as rugas periorbitárias estáticas 

não foram atenuadas, com a realização dos exercícios e orientações estipulados na 

etapa inicial. Constatou-se, porém, uma diferença estatisticamente significativa entre 

os valores de T3a (1,53) e T2b, sugerindo as rugas periorbitárias estáticas ficaram mais 

acentuadas, com a interrupção do programa. Os valores obtidos em T3a e T4a (1,53) 

indicaram que esta condição manteve-se inalterada, isto é, as participantes não se 

beneficiaram com as seis sessões realizadas mensalmente.  

 
5.1.2  Sulco nasolabial 
 

Na Tabela 5 estão apresentadas as medidas descritivas relacionadas aos 

escores obtidos nas avaliações do sulco nasolabial, nos diferentes momentos.  
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Tabela 5 -  Escores obtidos por meio da avaliação das sulco nasolabial para os grupos terapia e 
biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 1 0 2 2 1 1 1,33 1,27 0,49 0,70 
T2 0 0 2 2 1 1 1,00 1,20 0,65 0,56 
T3 0 0 2 2 1 1 1,27 1,20 0,59 0,68 
T4 1 0 2 2 1 1 1,47 1,27 0,52 0,70 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na Análise dos Sinais do Envelhecimento Facial 
(ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e desvio 
padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável sulco nasolabial. 

 

Observou-se que os valores obtidos foram numericamente semelhantes e 

reduzidos desde o primeiro momento, indicando alterações leves, que não se 

modificaram com a intervenção proposta, em ambos os grupos. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação ao sulco nasolabial, não houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre os fatores grupo (p=0,86), tempo (p=0,08) e nem na interação entre os fatores 

tempo e grupo (p=0,30), isto é, não ocorreram mudanças no sulco nasolabial, com a 

realização dos procedimentos terapêuticos propostos. 

 
5.1.3  Sulco labiomentoniano 
 

As medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos nos diferentes 

momentos, a partir da avaliação sulco labiomentoniano, estão apresentadas na 

Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Escores obtidos por meio da avaliação das sulco labiomentoniano para os grupos terapia e 

biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 2 2 1 1 1,13 1,00 0,83 0,53 
T2 0 0 2 3 1 1 1,00 0,87 0,76 0,83 
T3 0 0 2 3 1 1 1,33 1,07 0,72 0,70 
T4 0 0 2 3 1 1 1,20 1,07 0,77 0,80 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável sulco labiomentoniano. 
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Observou-se que os valores mínimo, máximo e mediana foram 

numericamente idênticos e reduzidos nos diversos momentos da pesquisa, indicando 

alterações leves, que não se modificaram com a intervenção proposta, em ambos os 

grupos. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação à variável sulco labiomentoniano, houve uma diferença estatisticamente 

significativa no fator tempo (p=0,01) (Tabela 7); não foi verificada diferença 

estatisticamente significativa no fator grupo (p=0,52), nem na interação dos fatores 

tempo e grupo (p=0,81).  

 

Tabela 7 - Análise do fator tempo em relação ao sulco labiomentoniano 

Tempo Média a b 

T1 1,07 **** **** 
T2 0,93   **** 
T3 1,20 ****   
T4 1,13 ****   

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª avaliação; T4= 4ª avaliação; média para a variável sulco labiomentoniano. 
a,b = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

 

O teste Tukey indicou que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre a avaliação realizada em T1b (1,07) e em T2b (0,93); houve aumento 

estatisticamente significativo na comparação da terceira T3a (1,20) e segunda 

avaliações T2b, escore que manteve-se estável em T4a (1,13). Os resultados 

indicaram que não houve mudança neste aspecto, em ambos os grupos, com a 

realização das nove sessões iniciais, porém, o sulco labiomentoniano apresentou-se 

mais acentuado, após interrupção dos exercícios e das orientações propostos, 

condição que manteve-se inalterada, após realização das seis sessões, realizadas 

mensalmente. 

 
5.1.4  Ptose mandibular 
 

A Tabela 8 mostra as medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos 

nos diferentes momentos, a partir da avaliação da ptose mandibular. 
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Tabela 8 - Escores obtidos por meio da avaliação da ptose mandibular para os grupos terapia e 

biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 1 1 2 3 1 1 1,27 1,27 0,46 0,59 
T2 1 0 2 2 1 1 1,40 1,13 0,51 0,64 
T3 1 0 3 2 2 1 1,60 1,07 0,63 0,59 
T4 1 0 2 2 2 1 1,53 1,13 0,52 0,52 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável ptose mandibular. 

 

Os valores obtidos na avaliação inicial, indicaram que as voluntárias dos dois 

grupos apresentaram grau de ptose mandibular semelhante. Observou-se em T2, que 

o grupo GBE apresentou diminuição no escore, indicativo de leve melhoria e 

manutenção deste valor em T3 e T4. Para o GT, os valores numéricos obtidos em T3 

e T4, indicaram que houve aumento da ptose mandibular, após o washout e com as 

seis sessões realizadas mensalmente. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação à ptose mandibular, não houve uma diferença estatisticamente significativa 

considerando-se os fatores grupo (p=0,09) e tempo (p=0,79). Observou-se diferença 

significativa na interação tempo e grupo (p=0,03) (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Análise da interação entre os fatores tempo e grupo, em relação à ptose mandibular 

Grupo Tempo Média DP a b c 

GBE T1 1,27 0,59 **** **** **** 
GBE T2 1,13 0,64 **** ****   
GBE T3 1,07 0,59 ****     
GBE T4 1,13 0,52 **** ****   
GT T1 1,27 0,46 ****     
GT T2 1,40 0,51 **** **** **** 
GT T3 1,60 0,63     **** 
GT T4 1,53 0,52   **** **** 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e DP= desvio padrão para a variável ptose mandibular. 
a,b,c = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
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O teste Tukey foi utilizado, sendo possível constatar que para o grupo GBE, 

não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os valores atribuídos 

à ptose mandibular, nos quatro tempos de avaliação, T1 (1,27), T2 (1,13), T3 (1,07) e 

T4 (1,13); não foram constatadas mudanças no contorno facial das participantes deste 

grupo com a intervenção proposta. Em relação ao GT, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores atribuídos à ptose mandibular em T1a (1,27) 

e T2a (1,40), nem entre T2c, T3c (1,60) e T4c (1,53). Porém, os valores obtidos na 

terceira T3c e quarta T4b avaliações foram significativamente maiores que o registrado 

na primeira avaliação T1a, indicando piora da ptose mandibular, que não foi revertida 

com as seis sessões realizadas mensalmente, após período de washout. 

 
5.1.5  Ptose submandibular 
 

Na Tabela 10 estão apresentadas as medidas descritivas relacionadas aos 

escores obtidos nos diferentes momentos, a partir da avaliação da ptose 

submandibular. 

 
Tabela 10 - Escores obtidos por meio da avaliação da ptose submandibular para os grupos terapia e 

biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável ptose submandibular. 

 

Observou-se que os valores foram numericamente semelhantes e indicaram 

que as participantes do GT e GBE apresentaram alterações suaves, que não se 

modificaram com a intervenção proposta.  

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação à ptose submandibular, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os fatores grupo (p=0,17), tempo (p=0,24), nem na interação entre os fatores 

  Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 1 1 3 3 2 1 1,67 1,40 0,72 0,63 
T2 0 0 3 3 2 1 1,53 1,27 0,74 0,70 
T3 1 1 3 2 2 1 1,80 1,40 0,77 0,51 
T4 1 1 3 3 2 1 1,67 1,40 0,62 0,63 
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tempo e grupo (p=0,88), indicativo que não ocorreram mudanças, na realização dos 

procedimentos terapêuticos propostos. 

 
5.1.6  Rugas frontais estáticas 
 

As medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos nos diferentes 

momentos, a partir da avaliação rugas frontais estáticas, estão apresentadas na 

Tabela 11.  

 
Tabela 11 - Escores obtidos por meio da avaliação das rugas frontais estáticas para os grupos terapia 

e biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

  Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 2 3 1 1 1,00 1,33 0,65 0,82 
T2 0 0 1 3 1 1 0,60 1,07 0,51 0,88 
T3 0 1 3 2 1 1 1,20 1,20 0,68 0,41 
T4 0 0 2 3 1 1 1,07 1,13 0,70 0,64 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável rugas frontais estáticas. 

 

Os valores obtidos indicaram que as voluntárias dos dois grupos 

apresentaram escores semelhantes, rugas frontais estáticas suaves. O grupo GT 

apresentou uma diminuição maior nos valores T2 e T4, indicando que as participantes 

do grupo se beneficiaram das sessões realizadas nas duas etapas do programa 

proposto. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação à variável rugas frontais estáticas, houve diferença estatisticamente 

significativa no fator tempo (p<0,01) (Tabela 12), não sendo verificada diferença 

estatisticamente significativa no fator grupo (p=0,31), nem na interação dos fatores 

tempo e grupo (p=0,09).  
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Tabela 12 - Análise do fator tempo em relação às rugas frontais estáticas 

Tempo Média a b 
T1 1,17 ****   
T2 0,83   **** 
T3 1,20 ****   
T4 1,10 ****   

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª avaliação; T4= 4ª avaliação; média para a variável rugas frontais 
estáticas. 
a,b = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

Executado o teste Tukey, o valor obtido na primeira avaliação T1a (1,17) foi 

estatisticamente maior que o obtido na segunda T2b (0,83), indicativo que as rugas 

frontais estáticas foram atenuadas, após as nove sessões iniciais. Constatou-se um 

aumento estatisticamente significativo do escore referente às rugas frontais estáticas, 

quando comparadas a terceira T3a (1,20) e segunda avaliações T2b. Este valor 

manteve-se estável em T4a (1,10), indicativo de que a recidiva observada em T3, após 

o washout, manteve-se inalterada após as seis sessões realizadas mensalmente. 

 
5.1.7  Rugas glabelares estáticas 
 

Na Tabela 13 estão apresentadas as medidas descritivas relacionadas aos 

escores obtidos, a partir da avaliação das rugas glabelares estáticas, nos diferentes 

momentos. 

 
Tabela 13 - Escores obtidos por meio da avaliação das rugas glabelares estáticas para os grupos 

terapia e biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 1 3 2 1 1 1,00 1,07 0,65 0,26 
T2 0 0 2 2 1 1 0,80 1,00 0,56 0,38 
T3 0 1 2 2 1 1 1,00 1,07 0,53 0,26 
T4 0 0 2 2 1 1 1,00 1,00 0,38 0,38 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para as rugas glabelares estáticas. 

 

Os valores semelhantes do GT e GBE nas diversas avaliações, indicaram 

presença inalterada de rugas glabelares estáticas suaves, durante o programa 

proposto.   
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A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação às rugas glabelares estáticas, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os fatores grupo (p=0,52), tempo (p=0,33), nem na interação entre 

os fatores tempo e grupo (p=0,68), indicativo que não ocorreram mudanças, com a 

execução dos procedimentos terapêuticos propostos. 

 
5.1.8  Rugas periorais estáticas 
 

A Tabela 14 mostra as medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos 

nos diferentes momentos, a partir da avaliação rugas periorais estáticas.  

 
Tabela 14 - Escores obtidos por meio da avaliação das rugas periorais estáticas para os grupos terapia 

e biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 
 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 1 1 1 1 0,53 0,67 0,52 0,49 
T2 0 0 2 1 0 1 0,47 0,53 0,64 0,52 
T3 0 0 2 1 1 0 0,80 0,47 0,68 0,52 
T4 0 0 3 1 1 1 0,87 0,60 0,83 0,51 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável rugas periorais estáticas. 

 

Os valores sugerem que as participantes apresentaram rugas periorais 

estáticas suaves nas quatro avaliações realizadas, não sendo observadas mudanças 

em decorrência da intervenção terapêutica, em ambos os grupos. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação às rugas periorais estáticas, não houve diferença estatisticamente significativa 

no fator grupo (p=0,61), isto é, a pontuação do GT e GBE foi semelhante e 

independente do treino com biofeedback eletromiográfico. Constatou-se diferença 

estatisticamente significativa no fator tempo (p=0,047) e na interação entre os fatores 

tempo e grupo (p=0,01) (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Análise da interação entre os fatores tempo e grupo, em relação às rugas periorais 
estáticas 

Grupo Tempo Média DP a b 
GBE T1 0,67 0,49 **** **** 
GBE T2 0,53 0,52 **** **** 
GBE T3 0,47 0,52 **** **** 
GBE T4 0,60 0,51 **** **** 
GT T1 0,53 0,52 ****   
GT T2 0,47 0,64 ****   
GT T3 0,80 0,68   **** 
GT T4 0,87 0,83   **** 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e DP= desvio padrão para a variável rugas periorais estáticas. 
a,b = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

O teste Tukey indicou que para o grupo GBE, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores atribuídos às rugas periorbitárias 

estáticas, nas diferentes avaliações, T1 (0,67), T2 (0,53), T3 (0,47) e T4 (0,60), as 

participantes não apresentaram mudanças nas rugas periorais estáticas com a 

intervenção proposta. Para o GT não houve diferença estatisticamente significativa 

entre T1a (0,53) e T2a (0,47), nem T3b (0,80) e T4b (0,87). Observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os valores registrados em T3b e T4b, quando 

comparados aos de T2a, indicativo de que as rugas periorbitárias estáticas tornaram-

se mais acentuadas, após período de washout, condição que não foi revertida, com 

as seis sessões realizadas mensalmente. 

5.2  FUNÇÕES OROFACIAIS 

 
Na Tabela 16 estão apresentadas as medidas descritivas, relacionadas aos 

escores obtidos nas avaliações das funções orofaciais (mastigação, deglutição e fala), 

nos distintos momentos.  

Tabela 16 - Escores obtidos por meio da avaliação das funções orofaciais para os grupos terapia e 
biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 5 0 16 13 14 8 11,60 8,00 3,89 3,21 
T2 2 0 14 12 7 4 6,67 4,27 3,42 3,28 
T3 0 0 13 11 3 4 3,93 4,73 3,37 2,81 
T4 0 0 8 12 3 5 3,27 4,67 2,05 2,97 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado no Protocolo MBGR; máximo= maior escore 
pontuado no Protocolo MBGR; mediana dos escores pontuados no Protocolo MBGR; média e desvio padrão 
(DP) dos valores registrados no Protocolo MBGR para a variável funções orofaciais. 
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Os escores máximos, dos dois grupos em T1, indicaram que as participantes 

apresentaram leves alterações nas funções orofaciais, tendo-se em vista o valor 

máximo atribuído a este aspecto - 64. Observou-se em T1, que o GT apresentou 

escores mais elevados, ou seja, pior desempenho na avaliação inicial das funções 

orofaciais. Os escores obtidos nas avaliações posteriores, T2, T3, T4, indicaram que 

os dois grupos beneficiaram-se do programa proposto. Constatou-se diminuição dos 

escores em T2 e estabilidade da pontuação até a conclusão do programa.  

Em relação às funções orofaciais (FO), a análise de variância de medidas 

repetidas a dois critérios revelou não haver diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos GT e GBE (0,27), isto é, a pontuação destas funções foi semelhante, 

independentemente do treino com biofeedback eletromiográfico. Constatou-se uma 

diferença estatisticamente significativa relacionada ao fator tempo (p<0,001) e na 

interação dos fatores tempo e grupo (p<0,001) (Tabela 17). 

 
Tabela 17 - Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação às funções orofaciais 

Grupo Tempo Média DP a b c d 

GBE T 1 8,00 3,21   **** **** 
GBE T2 4,27 3,28 **** ****   

GBE T3 4,73 2,81 **** ****   

GBE T4 4, 67 2,97 **** ****   

GT T1 11,60 3,89    **** 
GT T2 6,67 3,42  **** ****  

GT T3 3,93 3,37 **** ****   

GT T4 3,27 2,05 ****    

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e DP= desvio padrão para a variável funções orofaciais. 
a,b,c,d = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

 

O teste Tukey foi utilizado e constatou-se, que o grupo GBE apresentou uma 

queda significativa do valor referente às alterações das funções orofaciais, entre a 

primeira T1c,d (8,00) e segunda T2a,b (4,27) avaliação, indicativo de melhoria nas 

funções orofaciais, após nove sessões iniciais, condição que manteve-se estável na 

terceira T3a,b (4,73) e quarta T4a,b (4,67) avaliações, após período de washout e 

realização de seis sessões uma vez ao mês, respectivamente. Para o grupo GT 

verificou-se redução estatisticamente significativa no valor referente às alterações das 

funções orofaciais, quando comparadas as avaliações T1d (11,60) e T2c (6,67), 
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indicando melhoria nos aspectos avaliados, posterior à primeira etapa do programa 

terapêutico. Constatou-se não haver diferença estatisticamente significativa do valor 

obtido na avaliação T2 b em relação à T3b (3,93), nem entre os valores da terceira T3a 

e quarta T4a (3,27) avaliações, porém, foi constatada diferença estatisticamente 

significativa entre T4a e T2b,c, com queda do valor em T4a, sugerindo um resultado 

positivo após as seis sessões realizadas mensalmente. 

 
5.2.1  Mastigação  
 

As medidas descritivas, relacionadas aos escores obtidos nos diferentes 

momentos a partir da avaliação da função de mastigação, estão apresentadas na 

Tabela 18.  

 
Tabela 18 - Escores obtidos por meio da avaliação da mastigação para os grupos terapia e 

biofeedback eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 3 3 1 1 1,47 0,80 1,13 0,86 
T2 0 0 2 1 1 0 0,80 0,13 0,77 0,35 
T3 0 0 3 2 0 0 0,40 0,33 0,83 0,62 
T4 0 0 3 2 0 0 0,60 0,53 1,06 0,74 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado no Protocolo MBGR; máximo= maior escore 
pontuado no Protocolo MBGR; mediana dos escores pontuados no Protocolo MBGR; média e desvio padrão 
(DP) dos valores registrados no Protocolo MBGR para a variável mastigação.  

 

O escore máximo atribuído à função de mastigação foi 10. Os valores mínimo 

e máximo obtidos na avaliação inicial, indicaram que as voluntárias dos dois grupos 

apresentaram padrões de mastigação semelhantes e com leves alterações, sendo a 

trituração com dentes anteriores a alteração mais observada. Constatou-se, também, 

que a melhoria alcançada após as nove sessões iniciais, manteve-se até a conclusão 

do programa terapêutico em ambos os grupos, independentemente da interrupção do 

programa proposto no período de washout. 

Em relação à variável mastigação, a análise de variância de medidas 

repetidas a dois critérios revelou que houve uma diferença estatisticamente 

significativa apenas no fator tempo (p<0,001) (Tabela 19), não sendo verificada 
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diferença estatisticamente significativa no fator grupo (p=0,052), nem na interação dos 

fatores tempo e grupo (p=0,21).  

Tabela 19 - Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação à mastigação 

Tempo Média a b 

T1 1,13   **** 
T2 0,47 ****   
T3 0,37 ****   
T4 0,57 ****   

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª avaliação; T4= 4ª avaliação; média para a variável mastigação.  
a,b = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

 

Constatou-se, por meio do teste Tukey, diminuição estatisticamente 

significativa referente ao valor atribuído à variável mastigação na avaliação T1b (1,13) 

em relação à T2a (0,47), indicativo de melhoria; esse valor manteve-se estável em T3a 

(0,37) e T4a (0,57). Os resultados indicaram que o treinamento utilizando biofeedback 

eletromiográfico (GBE), a interrupção de oito semanas do programa proposto e as 

seis sessões realizadas mensalmente, não causaram impacto sobre o desempenho 

das participantes de ambos os grupos. 

 
5.2.2  Deglutição  
 

As medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos a partir da avaliação 

da função de deglutição, nos distintos momentos, estão apresentadas na Tabela 20.  

 
Tabela 20 - Escores obtidos por meio da avaliação da deglutição para os grupos terapia e biofeedback 

eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 2 0 13 9 6 4 7,33 4,40 3,27 2,69 
T2 0 0 7 5 3 1 3,07 1,07 2,09 1,39 
T3 0 0 4 5 2 1 1,73 1,80 1,53 2,14 
T4 0 0 3 5 0 1 0,80 1,53 1,08 1,55 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado no Protocolo MBGR; máximo= maior escore 
pontuado no Protocolo MBGR; mediana dos escores pontuados no Protocolo MBGR; média e desvio padrão 
(DP) dos valores registrados no Protocolo MBGR para a variável deglutição.  
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Neste aspecto, a pontuação máxima, indicativa de alteração acentuada, foi 

38. Os valores mínimo e máximo, registrados na avaliação inicial, indicaram que as 

participantes apresentaram um padrão de deglutição com alterações reduzidas e a 

contração acentuada dos músculos orbicular e mentual foi a alteração mais 

observada. Observou-se em T1, que grupo GT apresentou escore mais elevado, 

indicando pior padrão de deglutição. Constatou-se efeito positivo do programa 

proposto, nos dois grupos, com a melhoria deste padrão, na segunda avaliação, 

condição que manteve-se estável até a conclusão do programa, havendo maior 

benefício do GT, após a realização das seis sessões realizadas mensalmente. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação à deglutição, não houve diferença estatisticamente significativa considerando-

se o fator grupo (p=0,06), isto é, o treinamento utilizando o biofeedback 

eletromiográfico não resultou em desempenho superior para o GBE. Observou-se 

diferença estatisticamente significativa em relação ao fator tempo (p<0,001) e na 

interação dos fatores tempo e grupo (p<0,001) (Tabela 21).  

 
Tabela 21 - Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação à deglutição 

Grupo Momento Média DP a b c d 

GBE T1 4,40 2,69     ****   
GBE T2 1,07 1,39 **** ****     
GBE T3 1,80 2,14 **** ****     
GBE T4 1,53 1,55 **** ****     
GT T1 7,33 3,27       **** 
GT T2 3,07 2,09   **** ****   
GT T3 1,73 1,53 **** ****     
GT T4 0,80 1,08 ****       

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e DP= desvio padrão para a variável deglutição.  
a,b,c,d = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

 

Foi possível constatar, por meio do teste Tukey, que no grupo GBE houve 

uma queda estatisticamente significativa do valor atribuído à variável deglutição, na 

comparação das avaliações T1c (4,40) e T2a,b (1,07); este valor manteve-se estável 

em T3a,b (1,80) e T4a,b(1,53). Pode-se afirmar, que a melhoria alcançada, após as 

nove sessões iniciais, foi mantida independentemente da interrupção do programa no 

período de washout. No grupo GT, observou-se uma diminuição estatisticamente 
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significativa no valor da primeira avaliação T1d (7,33), em relação à segunda T2c 

(3,07), evidenciando melhoria do padrão de deglutição. Não foi constatada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores de T2b e T3b (1,73), nem de T3a em 

relação à T4a (0,80). Porém, constatou-se uma diferença estatisticamente significativa 

entre os valores de T4a e T2c, com diminuição do escore em T4a, indicativo de que as 

participantes deste grupo se beneficiaram com a intervenção terapêutica realizada 

durante os seis meses finais do programa proposto. 

 
5.2.3  Fala 
 

As medidas descritivas relacionadas aos escores obtidos nos diferentes 

momentos, a partir da avaliação da fala, estão apresentadas na Tabela 22.  

 
Tabela 22 - Escores obtidos por meio da avaliação da fala para os grupos terapia e biofeedback 

eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 0 0 6 9 3 3 2,73 2,80 1,94 2,60 
T2 0 0 6 11 3 3 2,80 3,00 2,11 2,88 
T3 0 0 9 6 1 3 1,80 2,60 2,43 2,03 
T4 0 0 5 7 1 3 1,67 2,60 1,72 2,10 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado no Protocolo MBGR; máximo= maior escore 
pontuado no Protocolo MBGR; mediana dos escores pontuados no Protocolo MBGR; média e desvio padrão 
(DP) dos valores registrados no Protocolo MBGR para a variável fala. 

 

O valor máximo atribuído à função da fala foi 18. Os escores registrados nas 

avaliações realizadas, sugerem que as participantes apresentaram, inicialmente, 

leves alterações na fala, não sendo observadas mudanças em decorrência da 

intervenção terapêutica. As alterações observadas, em um número reduzido de 

participantes, predominantemente na prova de Fala semi-espontânea, foram relativas 

ao movimento labial exagerado e ao movimento mandibular com desvio à direita ou à 

esquerda. 

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os fatores considerados, grupo 
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(p=0,46) e tempo (p=0,12), nem na interação entre os fatores tempo e grupo (p=0,61), 

não sendo constatada mudança no padrão de fala das participantes. 

 
 
5.2.4  Sorriso 
 

A avaliação do Sorriso foi realizada por meio da captura da imagem de vídeo 

das rugas periorbitárias dinâmicas, na terceira execução do “sorriso aberto”. 

A Tabela 23 mostra as medidas descritivas relacionadas aos escores 

obtidos nos diferentes momentos, a partir da avaliação das rugas periorbitárias 

dinâmicas.  

 
Tabela 23 - Escores obtidos por meio da avaliação do Sorriso para os grupos terapia e biofeedback 

eletromiográfico, nos diferentes momentos 

 Mínimo Máximo Mediana Média DP 

 GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE GT GBE 

T1 1 2 4 4 3 3 2,73 3,33 0,96 0,62 
T2 1 2 4 4 2 3 2,53 3,07 0,99 0,70 
T3 2 2 4 4 3 3 3,13 3,07 0,74 0,80 
T4 1 1 4 4 3 3 2,87 2,87 1,13 0,92 

Fonte: Elaborada pela autora. 
GT= grupo terapia; GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; mínimo= menor escore pontuado na tabela Análise dos Sinais do Envelhecimento 
Facial (ASEF); máximo= maior escore pontuado na ASEF; mediana dos escores pontuados na ASEF; média e 
desvio padrão (DP) dos valores registrados na ASEF para a variável rugas periorbitárias dinâmicas/sorriso. 

 

A pontuação máxima, quatro, foi registrada na tabela Análise dos Sinais de 

Envelhecimento Facial. Os escores mínimo e máximo registrados nas quatro 

avaliações, indicaram que as integrantes dos dois grupos apresentaram a mesma 

intensidade de rugas periorbitárias dinâmicas no início do programa, condição que se 

manteve inalterada após a realização do programa terapêutico proposto.  

A análise de variância de medidas repetidas a dois critérios revelou que, em 

relação às rugas periorbitárias dinâmicas, não foi constatada diferença 

estatisticamente significativa quando considerados os fatores tempo (p=0,12) e grupo 

(p=0,33). Observou-se diferença significativa na interação dos fatores tempo e grupo 

(p=0,03) (Tabela 24).  
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Tabela 24 - Análise da interação dos fatores tempo e grupo em relação às rugas periorbitárias 
dinâmicas/sorriso 

Grupo Tempo Média DP a b c d 

GBE T1 3,33 0,62  ****  **** 
GBE T2 3,07 0,70 **** **** **** **** 
GBE T3 3,07 0,80 **** **** **** **** 
GBE T4 2,87 0,92 ****  ****  

GT T1 2,73 0,96 **** ****   

GT T2 2,53 0,99 ****    

GT T3 3,13 0,74   **** **** 
GT T4 2,87 1,13 **** **** **** **** 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Tukey (p<0,05). 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; T1= 1ª avaliação; T2= 2ª avaliação; T3= 3ª 
avaliação; T4= 4ª avaliação; média e desvio padrão (DP) para a variável rugas periorbitárias dinâmicas/sorriso. 
a,b,c,d = letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos 
 

 

O teste Tukey foi utilizado, sendo possível constatar que para o grupo GBE, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores de T1 (3,33), T2 

(3,07) e T3 (3,07), porém constatou-se diferença estatisticamente significativa entre 

T4 (2,87) e T1, indicando que as participantes obtiveram uma leve melhoria neste 

aspecto com as seis sessões realizadas mensalmente. Para o grupo GT, não foi 

constatada diferença estatisticamente significativa entre o valor da primeira avaliação 

T1a (2,73) e a segunda T2a (2,53). O valor verificado na terceira avaliação T3c (3,13) 

foi significativamente maior que os valores das avaliações T1a e T2a, indicativo que 

houve acentuação das rugas periorbitárias dinâmicas, após o período de oito semanas 

de washout. O valor de T3c manteve-se estável na quarta avaliação T4c (2,87), 

indicativo que não houve melhoria, em relação a este aspecto, depois de seis sessões 

realizadas mensalmente.  

 
5.2.5  Porcentagem da melhoria nas funções orofaciais  

 

Os escores obtidos nas avaliações inicial T1 e na T2, realizada após nove 

sessões semanais (T2), foram os utilizados para a verificação da porcentagem de 

melhoria de cada uma das funções orofaciais, tendo-se em vista que as sessões 

realizadas neste intervalo de tempo ocorreram ininterruptamente. Uma vez que não 

houve distribuição normal dos dados, aplicou-se o teste Friedman (Tabela 25).  
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Tabela 25 - Análise da porcentagem de melhoria nas funções orofaciais 

Porcentagem de melhoria n perda Q1 Mediana Q3 

% melhoria mastigação  30 0 0 0 100,00 
% melhoria deglutição  30 0 47,92 66,70 83,90 
% melhoria fala 30 0 -5,00 0 34,97 
% melhoria sorriso 30 0 0 0 27,07 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Friedman p<0,05. 
n= número de participantes; perda= número de desistências; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil. 

 

Constatou-se que houve diferença significativa entre as funções orofaciais 

(p<0,001) e o teste Tukey foi utilizado para analisar a interação entre as variáveis 

mastigação, deglutição, fala e sorriso (Tabela 26).  

 
Tabela 26 - Análise da interação entre as funções orofaciais 

Comparação Diferença q p<0,05 

% melhoria deglutição vs % melhoria sorriso 39,00 5,51 Sim 
% melhoria deglutição vs % melhoria fala 32,50 4,59 Sim 
% melhoria deglutição vs % melhoria mastigação 12,50 1,76 Não 
% melhoria mastigação vs % melhoria sorriso 26,50 3,74 Sim 
% melhoria mastigação vs % melhoria fala 20,00 2,82 Não 
% melhoria fala vs % melhoria sorriso 6,50 0,91 Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Teste Tukey p<0,05. 

 

A melhoria constada nas funções deglutição e mastigação foi 

percentualmente maior que nas funções sorriso e fala. Observou-se que a 

porcentagem de melhoria da deglutição foi maior, quando comparada às funções 

sorriso e fala. A deglutição foi, também, a função com mais alterações na avaliação 

inicial, isto é, a que apresentou escores mais elevados no Protocolo MBGR. Os 

valores atribuídos à função mastigação indicaram que houve porcentagem maior de 

melhoria desta função em comparação à função sorriso. A porcentagem de melhoria 

nas funções fala e sorriso foi reduzida, assim como os escores, atribuídos a estas 

funções, na avaliação inicial. 

 

5.3 SATISFAÇÃO DAS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AO PROGRAMA 

TERAPÊUTICO 
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O Questionário de Satisfação, com pontuação máxima de 90, foi respondido 

pelas participantes, após as nove sessões iniciais do programa proposto, antes de 

visualizarem suas documentações fotográficas e em vídeo, registradas nas avaliações 

T1 e T2. Uma vez que não houve distribuição normal dos dados, os valores registrados 

neste questionário foram analisados por meio do teste Mann-Whitney. A análise 

estatística foi realizada pela mediana, primeiro e terceiro quartis (Tabela 27).  

 
Tabela 27 - Análise do grau de satisfação das participantes em relação ao programa terapêutico 

proposto 

  n Perda Q1 Mediana Q3 

GBE 15 0 82,50 90,00 90,00 
GT 15 0 73,50 76,00 80,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Teste Mann-Whitney p<0,001. 
GBE= grupo biofeedback eletromiográfico; GT= grupo terapia; n= número de participantes; perda= número de 
desistências; Q1= primeiro quartil; Q3= terceiro quartil. 

 

Constatou-se elevado grau de satisfação em ambos os grupos e diferença 

estatisticamente significativa no grau de satisfação entre as participantes do GT e 

GBE (p<0,001). O grau de satisfação do GBE foi maior – mediana 90,00 (1º quartil 

82,50 e 3º quartil 90,00) que o observado no grupo GT – mediana 76,00 (1º quartil 

73,50 e 3º quartil 80,00); pode-se constatar o efeito positivo da realização do 

treinamento com biofeedback eletromiográfico, neste aspecto. 

No Quadro 11 estão apresentados os comentários das quinze participantes 

do grupo GBE, ao responderem à seguinte questão do Questionário de Satisfação: 

comente sobre o treinamento de biofeedback eletromiográfico para atingir os objetivos 

da terapia. A partir destes comentários, verificou-se que a utilização do biofeedback 

eletromiográfico foi percebido, pelas participantes do grupo, como um recurso 

eficiente, complementar ao treino miofuncional orofacial. 
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Quadro 11 -  Comentários das participantes do grupo GBE sobre o treinamento com o biofeedback 
eletromiográfico 

Participante Comentários 

1 “Ótimo treinamento. Aprendi a comer e beber de forma que a língua trabalhe de forma correta” 

2 “Essa técnica foi fundamental. A percepção sem o computador é subjetiva. A partir do momento 
que vejo o traçado (na tela) fica mais fácil corrigir movimentos inadequados” 

3 “O biofeedback serviu como parâmetro para lembrar e reviver os movimentos que produzem saúde 
estético-bucal” 

4 “Ajudou muitíssimo. Dá parâmetros se estou ativando ou não o que era necessário” 

5 “Auxilia enormemente na conscientização do movimento e ritmo” 

6 “Ajuda na comprovação que os exercícios estão sendo feitos corretamente” 

7 “À parte o desconforto dos sensores, visualizar na tela a resposta ao movimento em tempo real foi 
espetacular. A compreensão dos músculos envolvidos e resposta vinculada foi impactante” 

8 “Importante reeducar o cérebro para novas formas de usar as expressões faciais, movimentos doa 
músculos faciais. Deu uma nova autoconsciência sobre atos automáticos, que fazemos de forma 
errônea e não sabemos” 

9 “Excelente método, pois, facilitou demais a automatização em relação à mastigação, percepção de 
lábios e língua no momento da deglutição” 

10 “O treinamento me ajudou a fixar os movimentos da língua e mordida. Quando visualizei esses 
movimentos achei mais fácil quando fazia em casa” 

11 “A memória visual potencializa a repetição dos exercícios em casa” 

12 “Este treinamento ajuda a enxergarmos o momento da mastigação e deglutição e como pode ser 
melhorado” 

13 “Muito interessante. Tive dificuldade em realizar alguns movimentos e também de controlar os 
músculos da face, mas acredito que com o tempo vou superar todas as dificuldades” 

14 “O biofeedback ajuda muito na dissociação dos movimentos e também no retorno da execução” 

15 “O treinamento me ajudou a perceber como exatamente o exercício/ movimento deve ser feito, fica 
registrado na minha memória para o uso na rotina de alimentação e movimentos” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6  DISCUSSÃO 
 

O objetivo do presente estudo foi propor e verificar a eficiência de um 

programa terapêutico fonoaudiológico para atenuar os sinais de envelhecimento facial 

e adequar as funções mastigação, deglutição, fala e sorriso. Não foram encontradas 

publicações de ensaios clínicos randomizados no campo da Fonoaudiologia em 

estética facial. Os estudos neste campo de atuação são escassos e, em sua maioria, 

apresentaram descrições de casos clínicos, com número reduzido de sujeitos e falhas 

metodológicas, que inviabilizam reprodução dos procedimentos propostos (VALENTE 

et al., 2016). 

Neste estudo, um ensaio clínico randomizado, participaram 30 mulheres, na 

faixa etária entre 50 e 60 anos de idade, separadas aleatoriamente em dois grupos, 

GT e GBE. A associação do biofeedback eletromiográfico às técnicas 

fonoaudiológicas, em intervenções nas diversas áreas, foi descrito em alguns estudos 

(RAHAL; SILVA; BERRETIN-FELIX, 2012; FREITAS et al., 2016; RIBEIRO et al., 

2019). A presente pesquisa representa o primeiro ensaio clínico randomizado em que 

o biofeedback eletromiográfico foi utilizado, no campo da Fonoaudiologia em estética 

facial.  

Os ensaios clínicos randomizados são escassos na área de motricidade 

orofacial. Considerados padrão de referência como método para a investigação e 

comprovação da eficácia, eficiência e segurança de tratamentos na área da saúde, os 

ensaios clínicos randomizados demandam planejamento cuidadoso e rigor 

metodológico (BEGHI, 2016; EBBELS, 2017). Os seguintes aspectos metodológicos 

foram definidos para o presente estudo: número e características dos participantes a 

serem estudados, distribuição aleatória sujeitos nos grupos GT e GBE, no programa 

Microsoft Office Excel, formulação de hipóteses sobre os efeitos do tratamento, 

duração do programa terapêutico (BEGHI, 2016; EBBELS, 2017). Não houve 

desistência de participantes durante a pesquisa, o que diferiu da maioria dos estudos 

que envolvem intervenção clínica (RIBEIRO, 2017), podendo-se justificar a positiva 

adesão pelo rigoroso processo de seleção das participantes, efetivo esclarecimento 

sobre os procedimentos metodológicos envolvidos e regras claras sobre a 

necessidade de permanência nas diferentes etapas da pesquisa. Além destes, foram 

observados outros aspectos para evitar possíveis vieses na análise dos dados como 
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a padronização da documentação fotográfica e em vídeo, nas quatro avaliações 

realizadas e a distribuição aleatória e envio às duas fonoaudiólogas previamente 

calibradas, que efetuaram a avaliação cega desta documentação (EBBELS, 2017). 

 

6.1  SINAIS DE ENVELHECIMENTO FACIAL E FUNÇÕES OROFACIAIS 

 

Para a avaliação dos sinais de envelhecimento facial, as imagens obtidas por 

meio da minuciosa documentação fotográfica e em vídeo foram enviadas às duas 

avaliadoras previamente calibradas, aleatoriamente e comparadas às imagens da 

Escala Fotonumérica. Os valores numéricos atribuídos a cada região facial foram 

registrados no quadro Análise dos sinais de envelhecimento facial (ASEF).  

As medidas descritivas e os testes estatísticos revelaram que, em sua maioria, 

as participantes da pesquisa apresentaram alterações leves dos diversos aspectos 

avaliados e pontuados no quadro Análise dos sinais de envelhecimento facial. Nesta 

faixa etária seria esperado mais sinais de envelhecimento, porém no presente estudo 

as pessoas que se interessaram na participação da pesquisa, provavelmente 

demonstram preocupação com questões estéticas e buscam intervenções 

precocemente. 

O escore total aferido no quadro Análise dos sinais de envelhecimento facial 

revelou que apenas para o grupo GT houve mudança em relação aos sinais de 

envelhecimento facial. Neste grupo os escores registrados na segunda, terceira e 

quarta avaliações revelaram, respectivamente, melhoria dos sinais de envelhecimento 

facial após realização das nove sessões iniciais, recidiva com a interrupção de oito 

semanas e resultado que manteve-se inalterado após seis sessões realizadas 

mensamente. Uma vez que não foi constatada recidiva nos padrões de mastigação e 

deglutição aprendidos pelas participantes do GBE e GT, este resultado poderia ser 

relacionado à interrupção no uso da bandagem inelástica TransporeTM, dos 

exercitadores facial e lingual, do garrote, do exercício “fala em rolha”, como técnica 

para articulação e, também, ao provável desânimo com a constatação das perdas 

estéticas na terceira avaliação, após período de washout. Em relação ao grupo GBE, 

o escore total aferido nas quatro avaliações realizadas foi semelhante, ou seja, na 

análise geral não foram observadas mudanças em relação aos sinais de 

envelhecimento facial. 
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A análise, separadamente, de cada um dos aspectos avaliados permitiu 

mostrar semelhanças e diferenças entre os grupos GT e GBE, em relação aos sinais 

de envelhecimento facial. Optou-se pela análise das imagens fotográficas estáticas 

para eliminar a interferência da contração voluntária, que pode variar em intensidade. 

A presença de rugas dinâmicas nem sempre resultam em rugas estáticas e a idade 

de aparecimento destas rugas pode variar de um indivíduo para outro (GUNN et al., 

2009). As rugas estáticas superficiais, presentes desde a infância, podem tornar-se 

mais profundas e evidentes com o envelhecimento (BAZIN; LÉVÊQUE, 2011), sendo 

esta uma das queixas principais das mulheres que buscam intervenções estéticas.  

Considerando-se que as participantes do estudo submeteram-se a um 

programa terapêutico em que foram realizados, simultaneamente, exercícios 

isotônicos e isométricos e treinamento funcional, não foi possível estabelecer uma 

relação de causa e efeito entre a execução de um único exercício ou treino funcional 

e a atenuação de um sinal de envelhecimento em uma região facial específica. Assim, 

diversos procedimentos utilizados com objetivo de atenuar sinais de envelhecimento 

foram apontados na análise de cada um dos aspectos. Estes procedimentos foram 

descritos neste trabalho (item 4.7.1 - Recursos técnicos). 

As participantes de ambos os grupos obtiveram resultados semelhantes nas 

quatro avaliações realizadas, em relação aos aspectos sulco nasolabial, ptose 

submandibular e rugas glabelares estáticas; apresentaram alterações leves, que 

mantiveram-se inalteradas no decorrer do programa terapêutico proposto. As 

seguintes intervenções realizadas, também citadas em algumas publicações, não 

foram suficientes para atenuar estes sinais de envelhecimento facial: a) exercícios 

isotônicos e isométricos realizados com o exercitador facial (JARDINI, 2002) e 

treinamento do padrão de mastigação bilateral alternada, para promover melhoria da 

contração dos músculos das bochechas e, consequentemente, atenuar o sulco 

nasolabial; b) exercícios isotônicos e isométricos realizados com utilização do 

exercitador lingual (JARDINI, 2007) e treinamento do padrão de deglutição adequado 

(apoio da lâmina da língua na região da papila incisiva), para obter maior contração 

dos músculos supra-hioideos e atenuar a ptose submandibular; c) fixação da 

bandagem inelástica TransporeTM sobre os músculos corrugadores do supercílio 

(FRAZÃO; MANZI, 2012; PIEROTTI, 2014), exercícios isotônicos e isométricos 

realizados com o músculo palpebral e controle da mímica facial (exercício de 
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articulação “fala em rolha”) e abertura dos olhos sinalizando a expressão facial), para 

diminuir a contração dos músculos corrugadores do supercílio e atenuar as rugas 

glabelares estáticas. 

Mesmo não apresentando melhoria com a realização das nove sessões 

iniciais, para o grupo GT os seguintes aspectos mostraram-se acentuados após 

período de washout: rugas periorbitárias estáticas (escore em T3 maior que T2, 

mantendo-se estável em T4), ptose mandibular (escores em T3 e T4 maiores que T1) 

e rugas periorais estáticas (escores em T3 e T4 maiores que T2). Os escores mais 

elevados na terceira avaliação indicaram que as perdas estéticas ocorreram, 

provavelmente, pela interrupção dos exercícios direcionados para olhos, bochechas, 

região perioral (uso do garrote) e fala, uma vez que não foi constatada recidiva nos 

padrões de mastigação e deglutição aprendidos. No GBE não foram observadas 

mudanças em relação às rugas periorbitárias e periorais estáticas no período da 

pesquisa; houve discreta queda do escore da ptose mandibular na segunda avaliação 

T2, constatada pelos valores mínimo e máximo aferidos na análise descritiva, 

indicando redução da ptose mandibular. Ambos os grupos apresentaram 

semelhanças, nas quatro avaliações, em relação ao escore atribuído ao sulco 

labiomentoniano. Embora não tenha se modificado com os procedimentos executados 

durante as nove sessões iniciais, observou-se que o aumento do escore na terceira 

avaliação indicou acentuação do sulco labiomentoniano, após interrupção dos 

exercícios propostos. Neste caso, a interrupção do uso do garrote e do exercício “fala 

em rolha” podem ter concorrido para aumentar a contração dos músculos da região 

perioral e, consequentemente, acentuar o sulco labiomentoniano. 

Em relação às rugas frontais estáticas, ambos os grupos apresentaram queda 

dos escores na segunda avaliação e escores mais elevados após período de washout. 

Estes resultados indicaram que os procedimentos realizados na primeira etapa do 

programa, como o uso de bandagem inelástica TransporeTM na testa, os exercícios 

para os olhos, o treinamento de fala, com diminuição da contração dos músculos 

mímicos durante a comunicação, foram eficientes para atenuar as rugas frontais 

estáticas e que sua interrupção foi prejudicial. Dentre os aspectos relativos aos sinais 

de envelhecimento facial avaliados, este foi que mais melhorou em ambos os grupos. 

A correlação entre sinais de envelhecimento facial e funções orofaciais será 

interrogada a seguir a partir da descrição do desempenho das participantes do GT e 
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GBE em relação às mudanças ocorridas nas funções mastigação, deglutição, fala e 

sorriso. O aparecimento de rugas faciais seriam decorrentes da contração excessiva 

dos músculos faciais, pelo aumento do tônus muscular em repouso, mudança inerente 

ao envelhecimento (LE LOUARN; BUTHIAU; BUIS, 2007) ou realização de 

movimentos inadequados durante a comunicação, a mastigação e a deglutição e 

haveria diminuição dos sinais de envelhecimento facial com a adequação destas 

funções orofaciais (FRANCO; SCATTONE, 2002; FRAZÃO; MANZI, 2012; PIEROTTI, 

2014). 

O escore total registrado no Protocolo MBGR, nas provas de mastigação, 

deglutição, fala e sorriso aberto, revelou que as participantes apresentaram leves 

alterações nas funções orofaciais. Os valores máximos iniciais registrados nos grupos 

GT (16) e BGE (13) são inferiores ao valor máximo possível (64), aferido no presente 

estudo, no Protocolo MBGR. Ambos os grupos apresentaram uma melhoria 

semelhante, após realização do programa ao qual foram submetidos, ou seja, 

menores escores na segunda avaliação T2, estabilidade até a conclusão do programa, 

com a manutenção dos padrões funcionais aprendidos. Entretanto, pode-se apontar 

uma diferença entre os grupos em relação à estabilidade destes escores. O GBE 

apresentou queda significativa do escore na segunda avaliação, condição inalterada 

após washout e etapa final do estudo. O GT também apresentou queda do escore em 

T2, que manteve-se sem diferença quando comparados os valores entre T2 e T3 e de 

T3 e T4. Entretanto, a comparação entre a segunda e quarta avaliações mostrou uma 

diminuição do escore em T4, indicando que foram necessárias as seis sessões 

realizadas mensalmente para melhor adequação das funções orofaciais. Tais 

resultados sugerem que o treinamento com biofeedback eletromiográfico foi o 

diferencial para obtenção de escores menores e estáveis a partir da segunda 

avaliação, no grupo GBE. O impacto da utilização deste treinamento no desempenho 

das participantes da pesquisa será analisado no item 6.3.  

Nas publicações sobre Fonoaudiologia em estética facial consultadas no 

presente estudo, alguns autores estabeleceram uma relação entre presença de sinais 

de envelhecimento facial e contração excessiva dos músculos envolvidos nas funções 

orofaciais (FRANCO; SCATTONE, 2002; FRAZÃO; MANZI, 2012; PIEROTTI, 2014). 

A análise separadamente de cada uma das funções orofaciais avaliadas permitiu 

interrogar esta relação e será apresentada a seguir. 
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Os aspectos mais alterados na função mastigação, em ambos os grupos, foi 

a mastigação anterior e, em menor número, a velocidade aumentada. Estes padrões 

de mastigação poderiam, hipoteticamente, resultar em acentuação das rugas periorais 

estáticas e dinâmicas e dos sulcos nasolabial e labiomentoniano, em função da maior 

contração dos músculos da região perioral, principalmente do músculo orbicular da 

boca, para evitar escape extraoral do alimento triturado e pulverizado anteriormente 

pelos dentes pré-molares (PIEROTTI, 2014). Os resultados estatísticos revelaram, 

que as participantes de ambos os grupos apresentaram melhoria nos padrões de 

mastigação constatado com a diminuição dos escores da segunda avaliação e que 

esta melhoria manteve-se estável após o washout e conclusão do estudo. Entretanto, 

não foi constatada mudança correspondente em relação aos sinais de envelhecimento 

da região perioral. Os dados estatísticos revelaram que o sulco nasolabial, o sulco 

labiomentoniano, as rugas periorais estáticas e dinâmicas não se modificaram na 

primeira etapa do programa e se acentuaram após a interrupção dos exercícios 

propostos, no período de washout.  

Em relação à deglutição, a alteração observada com maior frequência, em 

ambos os grupos, foi a contração exagerada dos músculos orbicular da boca e 

mentual no momento da ejeção do bolo alimentar líquido e sólido. Esta contração é 

frequentemente associada à presença de rugas periorais estáticas e dinâmicas e ao 

acentuado sulco nasolabial e labiomentoniano (FRANCO, 2009; PIEROTTI, 2014). 

Constatou-se, utilizando-se o recurso de conscientização da postura da língua, que a 

contração excessiva, apresentada pelas participantes dos dois grupos, estava 

relacionada à postura inadequada da língua ou à pouca contração dos músculos 

linguais na ejeção do bolo alimentar líquido e sólido. Os dados estatísticos revelaram 

que, também neste aspecto, as participantes dos dois grupos apresentaram melhoria, 

sem correspondente melhoria em relação aos sinais de envelhecimento (rugas 

periorais estáticas e dinâmicas, sulco nasolabial e labiomentoniano), que não se 

modificaram com a realização dos exercícios e se acentuaram após o washout, com 

a interrupção dos mesmos, conforme citado anteriormente neste trabalho. 

Em relação à fala, ambos os grupos apresentaram alterações leves, que 

permaneceram inalteradas durante o programa proposto. As alterações foram 

observadas, em um número reduzido de participantes, predominantemente, na prova 

de Fala semi-espontânea. A movimentação exagerada dos lábios, com contração 



6 Discussão 

 

1
4

6
 

146 

excessiva do músculo orbicular da boca foi a alteração mais frequente. A contração 

exagerada dos lábios foi também associada à formação de rugas periorais estáticas 

e dinâmicas (MANZI; FRAZÃO, 2011; FRANCO, 2013; PIEROTTI, 2014), sendo o 

alongamento do músculo orbicular dos lábios um dos procedimentos terapêuticos 

propostos para atenuar estas rugas (FRANCO, 2013). 

No presente estudo, para atenuar a contração da região perioral, as 

participantes foram orientadas a manter um garrote (2 cm comprimento x 5 mm 

diâmetro) no vestíbulo da boca (intersecção entre mentual e lábio inferior, na posição 

centralizada, sobre o frênulo labial inferior) e realizar o exercício de falar mantendo 

uma rolha de vinho entres os incisivos centrais, “fala em rolha”. Entretanto, não houve 

mudança em relação à função fala, nas quatro avaliações realizadas e o escore obtido 

após washout, revelou que as rugas periorais estáticas acentuaram-se, 

provavelmente, em função da interrupção dos procedimentos citados. Porém, como 

citado, pode-se inferir que houve mudança na contração dos músculos mímicos 

durante a comunicação tendo-se em vista que houve diminuição das rugas frontais 

estáticas, em ambos os grupos. 

Em relação à função sorriso, a contração excessiva dos músculos zigomático 

maior e menor, levantador do lábio superior e orbicular dos olhos foi associada à 

presença acentuada de rugas periorbitárias estáticas e dinâmicas (SILVA; VIEIRA; 

MOTTA, 2010). O treinamento funcional – “sorriso social”, foi o procedimento utilizado 

no presente estudo para atenuar as rugas periorbitárias dinâmicas e estáticas. A 

eficiência desta intervenção foi reduzida, tendo-se em vista que, a pontuação deste 

aspecto, manteve-se praticamente a mesma até a conclusão da pesquisa, em ambos 

os grupos, com pequenas diferenças. Para o GBE houve diminuição do escore das 

rugas periorbitárias dinâmicas em T4 em relação à T1, sugerindo atenuação das rugas 

após as seis sessões realizadas mensalmente; para o GT houve aumento do escore 

em T3 e acentuação das rugas após interrupção dos exercícios.  

A partir dos achados apresentados nos parágrafos anteriores, pode-se 

interrogar a correlação estabelecida entre a adequação das funções orofaciais e 

atenuação dos sinais de envelhecimento (FRAZÃO; MANZI, 2012; FRANCO, 2013; 

PIEROTTI, 2014). Na presente pesquisa, constatou-se uma melhoria e estabilidade 

dos padrões de mastigação e deglutição aprendidos, sem mudança correspondente 

dos sinais de envelhecimento facial analisados, cujos escores aumentaram após 
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washout, ou seja, em nenhum dos aspectos avaliados observou-se relação com a 

melhoria nas funções orofaciais. Nas publicações consultadas no presente estudo 

esta correlação foi relatada de forma genérica, isto é, sem referência à detecção de 

um aspecto alterado na avaliação, que tenha sido corrigido com uma intervenção 

especifica (FRANCO; SCATTONE, 2002). Assim, pode-se afirmar que, os escores 

dos sinais de envelhecimento facial, indicando melhoria na segunda avaliação 

(principalmente em rugas frontais estáticas) e acentuação dos sinais em T3 (rugas 

periorbitárias periorais estáticas, ptose submandibular e sulco labiomentoniano), 

referem-se ao efeito de procedimentos específicos realizados na primeira etapa do 

programa proposto e à interrupção destes no período de washout. Neste aspecto, os 

procedimentos utilizados mostraram-se eficientes para atenuar rugas e sinais de 

envelhecimento no terço superior da face. A intervenção fonoaudiológica mostrou-se 

uma alternativa para atenuar os sinais de envelhecimento facial, além dos 

procedimentos dermatológicos existentes para diminuir a contração excessiva dos 

músculos mímicos (CARRUTHERS et al., 2016a; DE MAIO, 2018, 2021). 

Pode-se inferir que, em oposição ao apontado pelos estudos publicados até 

o presente momento (FRAZÃO; MANZI, 2012; FRANCO, 2013; PIEROTTI, 2014), 

ainda que inadequada, a contração intermitente dos músculos periorais durante a 

mastigação, deglutição e fala não resultaria em maior incidência de rugas nesta 

região. Pode-se concordar parcialmente com estes estudos, que associaram a 

diminuição da contração exagerada dos músculos mímicos à redução das rugas 

faciais. Esta associação foi encontrada, no presente estudo, especificamente em 

relação às frontais estáticas. Considera-se, entretanto, que a adequação das funções 

orofaciais seja um fator importante para promoção do envelhecimento saudável, 

independentemente do impacto desta sobre aspectos estéticos. Futuros estudos, que 

utilizem a eletromiografia de superfície (EMGs), poderiam verificar melhor o efeito da 

contração dos músculos periorais sobre a pele, durante a realização das funções 

orofaciais. 
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6.2  INTERRUPÇÃO DO PROGRAMA TERAPÊUTICO – PERÍODO DE WASHOUT 

 

O washout é o intervalo de tempo em que os sujeitos de uma pesquisa 

interrompem o uso de um procedimento (medicamento ou recurso técnico) para 

suprimir sua interferência nos fatores pesquisados (PLATAFORMA BRASIL, 2021).  

O washout foi pouco utilizado em pesquisas fonoaudiológicas, sendo em sua 

maioria realizadas, na área de voz. Em alguns estudos, o washout foi utilizado com o 

objetivo de comparar o efeito de técnicas de reabilitação. Piragibe et al. (2020) 

determinaram washout de uma a duas semanas entre a execução de duas técnicas 

vocais, para verificar seu efeito em idosas saudáveis; Antonetti et al. (2018) 

preconizaram o intervalo de sete semanas para testar o efeito imediato de duas 

técnicas vocais em adultos saudáveis; o mesmo intervalo de tempo foi utilizado por 

Silva et al. (2020), que testaram as mesmas técnicas vocais em adultos disfônicos. 

No estudo de Diaféria et al. (2013, 2017), o washout de três semanas foi 

determinado para avaliação do efeito da terapia miofuncional orofacial (TMO) 

associada ao uso do aparelho de pressão continua de ar (Cpap), no tratamento de 

pacientes com apneia obstrutiva do sono. Constatou-se melhoria, em alguns aspectos 

após washout, para os grupos que realizaram TMO exclusivamente ou associada ao 

uso do Cpap, tais como a diminuição da sonolência diurna e o aumento dos índices 

de qualidade de vida; outros aspectos pioraram, como o índice de apneia e hipopneia 

(IAH). 

Uma das hipóteses formuladas no presente estudo foi que haveria perdas 

funcionais e estéticas com a interrupção dos exercícios no período de washout, 

hipótese não confirmada tanto em relação às funções mastigação e deglutição, uma 

vez que não houve recidiva dos padrões aprendidos, quanto às funções fala e sorriso, 

cujos escores mantiveram-se praticamente sem alteração do início ao final da 

pesquisa. 

Entretanto, constatou-se perda estética e acentuação das rugas periorais e 

periorbitárias estáticas, ptose mandibular, no grupo GT e acentuação do sulco 

labiomentoniano e rugas frontais estáticas, em ambos os grupos. Não houve alteração 

no sulco nasolabial, ptose submandibular e rugas glabelares estáticas, cujos escores 

mantiveram-se, praticamente, os mesmos do início à conclusão do estudo.  
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Pode-se inferir que os padrões de mastigação e deglutição aprendidos na 

primeira etapa do programa proposto foram integrados e a execução rotineira de 

exercícios fonoaudiológicos específicos pode ser benéfica para atenuar alguns sinais 

de envelhecimento facial, uma vez que o envelhecimento é inexorável. 

 

6.3  BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO 

 

Alguns pesquisadores afirmaram que uma das vantagens do biofeedback 

eletromiográfico seria a visualização da atividade muscular, representada na tela do 

computador, possibilitando que os pacientes tivessem participação mais ativa com 

maior controle sobre a musculatura orofacial (ALBUQUERQUE et al., 2019; ARCHER; 

SMITH; NEWHAM, 2021). No presente estudo foi observado durante as terapias que 

as integrantes do GBE puderam aprender a controlar o recrutamento dos músculos 

trabalhados (aumentar ou diminuir a atividade muscular) ao visualizarem, na tela do 

computador, a imagem que se deslocava de acordo com a captação do sinal elétrico, 

por meio do eletrodo posicionado sobre do músculo trabalhado.  

A utilização e efetividade do biofeedback eletromiográfico, associado às 

terapias de reabilitação das alterações miofuncionais, nas diferentes áreas da 

fonoaudiologia, foram pouco descritas em publicações científicas e seus efeitos 

positivos ainda necessitam comprovação por meio de pesquisas com maior rigor 

metodológico (RAHAL; SILVA; BERRETIN-FELIX, 2012; FREITAS et al., 2016; 

RIBEIRO, 2017; BATISTA; BAGAROLLO, 2020).  

Os efeitos positivos do uso do biofeedback eletromiográfico associado a 

diversas terapias fonoaudiológicas foi descrito em alguns estudos. Na área da voz, 

foram constatados resultados benéficos sobre a musculatura laríngea, na associação 

do biofeedback aos exercícios de trato vocal semiocluído, na terapia de mulheres com 

disfonia comportamental (RIBEIRO et al., 2019). No tratamento da disfagia, constatou-

se efeitos terapêuticos positivos na musculatura envolvida na deglutição com a 

utilização do biofeedback eletromiográfico como recurso adjuvante. Houve melhoria 

do tempo do trânsito oral, da excursão e elevação do osso hioide e maior motivação 

do paciente (ALBUQUERQUE et al., 2019) e, observou-se maior atividade elétrica na 

musculatura supra-hioidea durante a deglutição, quando associado à deglutição de 
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esforço, realizada por pacientes com disfagia pós acidente vascular cerebral e sujeitos 

normais (ARCHER; SMITH; NEWHAM, 2021).  

Na área da Motricidade Orofacial, são escassas as publicações sobre os 

efeitos positivos do biofeedback eletromiográfico. Rosell-Clari (2017) observou que o 

uso do biofeedback eletromiográfico associado à terapia miofuncional tradicional 

favoreceu o controle dos músculos orofaciais durante a mastigação e deglutição, em 

uma criança de dez anos de idade que apresentava alterações dentoesqueléticas e 

miofuncionais. O biofeedback eletromiográfico utilizado na reabilitação de pacientes 

diagnosticados com paralisia facial periférica favoreceu maior contração da 

musculatura hipotônica e minimizou a ocorrência de sincinesia na fase de sequela 

(BERNARDES, 2014). Na única publicação sobre o uso do biofeedback 

eletromiográfico na terapia fonoaudiológica em estética facial, Bernardes (2009) 

descreveu os efeitos positivos do recurso para reduzir a contração dos músculos 

envolvidos na mastigação, deglutição e articulação da fala e consequentemente, 

diminuir as rugas faciais.  

Uma hipótese formulada no presente estudo foi que os participantes do GBE, 

que utilizaram o biofeedback eletromiográfico associado ao treinamento funcional da 

mastigação, deglutição e sorriso, obteriam escores superiores aos do GT. Porém, não 

houve diferença significativa na comparação do desempenho dos dois grupos, no 

desfecho final. Ambos apresentaram melhoria e manutenção dos padrões de 

mastigação e deglutição aprendidos, sem alteração com relação ao sorriso. 

Em relação aos sinais de envelhecimento facial, a pontuação do GT e GBE 

foi semelhante nos diversos momentos avaliados, independentemente do treinamento 

realizado com biofeedback eletromiográfico. No GBE, na análise descritiva da ptose 

mandibular da segunda avaliação T2, foi revelada uma discreta queda no escore, 

constatado pelos valores mínimo e máximo aferidos, indicando redução da ptose 

mandibular.  

Constatou-se diferença entre os grupos no grau de satisfação em relação aos 

resultados obtidos após a realização da primeira etapa do programa, sendo que no 

GBE o grau de satisfação foi maior. As participantes relataram que a visualização da 

imagem correspondente à atividade muscular treinada, na tela do computador, 

favoreceu a conscientização, o controle e o aprendizado dos movimentos necessários 

para a realização dos padrões adequados de mastigação, deglutição e mímica facial 
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durante as sessões e a fixação destes padrões em suas residências. O impacto 

positivo proporcionado pelo feedback visual foi, também, relatado por sujeitos 

saudáveis e disfágicos em outro estudo, na área da disfagia (ARCHER; SMITH; 

NEWHAM, 2021).  

Apesar de haver concordância que o treinamento com biofeedback 

eletromiográfico potencializou a contração muscular em sujeitos com alterações 

miofuncionais orofaciais, não foram encontrados, até o momento, estudos que 

comprovem diferenças entre os desfechos finais de intervenções realizadas com e 

sem a associação deste recurso terapêutico (ALBUQUERQUE et al., 2019).  

 
6.4  GRAU DE SATISFAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

Os tratamentos estéticos têm impacto positivo na saúde emocional dos 

indivíduos. Muitos buscam tratamentos minimamente invasivos, para atenuar o 

envelhecimento facial, que os deixem com a aparência natural e relaxada; sendo 

assim, a avaliação da satisfação do cliente ganha importância, tendo-se em vista que 

a insatisfação com a aparência é o fator que guia o cliente na procura por uma 

intervenção estética facial (WEINKLE et al., 2018). 

Na presente pesquisa, as participantes responderam ao Questionário de 

Satisfação que continha questões relativas ao programa terapêutico sobre a 

satisfação, as expectativas, as metas atingidas, o desempenho da terapeuta e a 

indicação deste programa para outros indivíduos. Os resultados estatísticos revelaram 

que as participantes de ambos os grupos ficaram satisfeitas com os resultados do 

programa aplicado, sendo maior o grau de satisfação do GBE. 

Diferentemente do presente estudo, em que as participantes responderam ao 

questionário antes de compararem as documentações fotográficas e em vídeos 

realizadas na primeira e segunda avaliações, na maioria das publicações em que a 

satisfação dos indivíduos foi investigada, a autoavaliação foi realizada por meio da 

comparação entre as imagens fotográficas realizadas antes e depois da realização 

dos procedimentos estéticos (JACONO; CHASTANT; DIBELIUS, 2016; WEINKLE et 

al., 2018; DAYAN et al., 2019).  
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O grau de satisfação das participantes foi superior aos resultados aferidos no 

protocolo MBGR e na ASEF, tendo-se em vista que não houve mudança 

estatisticamente significativa em todos os aspectos trabalhados durante a realização 

da pesquisa. Em relação às funções orofaciais avaliadas pelo MBGR, constatou-se, 

em ambos os grupos, melhoria no padrão de mastigação e deglutição, entretanto, não 

foram observadas mudanças na fala e sorriso, cujos escores obtidos na avaliação 

inicial permaneceram inalterados até a conclusão do estudo. Na análise dos sinais de 

envelhecimento facial foram constatados, pelos valores totais registrados na ASEF, 

resultados positivos para o GT e, a partir dos valores referentes às rugas frontais 

estáticas, melhoria em ambos os grupos. 

A discrepância entre os resultados da intervenção e o grau de satisfação foi 

também apontada em um estudo realizado por médicos cirurgiões (JACONO; 

CHASTANT; DIBELIUS, 2016). Os autores discutiram a complexa natureza do 

psiquismo humano em relação aos resultados da ritidectomia (lifting facial) e a 

variedade de reações dos indivíduos frente a estes resultados. Os participantes deste 

estudo afirmaram, por meio da autoavaliação pós-cirúrgica, que tiveram a percepção 

que haviam rejuvenescido oito anos, em média, porém, os escores referentes à 

autoestima não corresponderam ao efeito positivo da cirurgia e sim ao nível da 

autoestima referido antes do procedimento cirúrgico. Depois da cirurgia houve 

aumento da autoestima nos indivíduos que apresentaram escores baixos antes da 

cirurgia, sem mudança para os que apresentaram escore médio e diminuição do 

escore de autoestima para os que apresentaram escores altos de autoestima. 

Dayan et al. (2019) mostraram que os pacientes que submeteram-se a 

procedimentos minimamente invasivos, o uso de cremes associado à aplicação de 

toxina botulínica e preenchimento facial com ácido hialurônico, obtiveram aumento 

dos escores referentes à autoestima e apresentaram uma variação nos escores 

referentes ao grau de satisfação (valor mínimo zero, máximo três) nas diversas 

avaliações realizadas, nos três meses de duração da investigação.  

No presente estudo, constatou-se um alto grau de satisfação em relação aos 

procedimentos não invasivos utilizados, que promoveram leves mudanças estéticas e 

mudanças funcionais mais acentuadas. Este resultado corrobora observações de 

autores, para quem mudanças sutis na aparência podem afetar substancialmente a 

autoestima e felicidade dos indivíduos (DAYAN et al., 2019). 
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6.5  SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA: EFEITO DAS SESSÕES MENSAIS APÓS 

WASHOUT 

 

A proposta de realização desta segunda etapa da pesquisa foi elaborada a 

partir da hipótese formulada de que a interrupção dos exercícios no período do 

washout, acarretaria perdas estéticas e funcionais, que seriam superadas com as seis 

sessões realizadas mensalmente. Não foram encontradas pesquisas, na área da 

Fonoaudiologia, que apresentassem proposta semelhante. 

Em relação às funções orofaciais, as alterações observadas na avaliação 

inicial foram praticamente superadas na primeira fase do programa, não sendo 

constatado recidiva dos padrões de mastigação e deglutição aprendidos, após o 

período de washout, em ambos os grupos. Ainda assim, observou-se, uma leve queda 

no valor da função deglutição aferida na análise das medidas descritivas, indicativa 

de melhoria, para o GT. 

Em relação aos sinais de envelhecimento facial, observou-se na análise das 

medidas descritivas e testes estatísticos, queda dos escores em alguns aspectos, que 

indicaram efeitos positivos desta proposta, após as seis sessões realizadas 

mensalmente. Para o GT, houve melhoria da ptose mandibular e das rugas frontais 

estáticas, enquanto que para o grupo GBE, houve melhoria na função sorriso, ou seja, 

nas rugas periorbitárias dinâmicas. Tendo-se em vista o aumento dos escores em 

quase todos os dos aspectos avaliados no período de washout, principalmente no 

grupo GT, foram reduzidas as mudanças estéticas observadas na segunda etapa do 

programa. Sendo assim, considerando-se que o envelhecimento facial é progressivo 

(MATECKA et al., 2020), sugere-se que os procedimentos fonoaudiológicos para 

atenuar sinais de envelhecimento sejam mantidos sem interrupção. 

 

6.6  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
Apesar da média da idade das participantes da pesquisa ter sido 53,7 anos e 

da maioria delas apresentarem poucos sinais de envelhecimento facial, em duas 

mulheres, em que as rugas e estes sinais eram mais pronunciados, os resultados com 

a intervenção foram reduzidos (sem mudança de escore, entre primeira e segunda 

avaliações, na análise de sinais de envelhecimento para uma participante e redução 
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em um ponto para outra), o que sugere que esta pesquisa seja reproduzida com 

população de faixa etária acima da abordada no presente estudo, buscando 

compreender as possíveis limitações da abordagem terapêutica proposta para 

mulheres acima de 60 anos de idade. 

Conforme citado, para reduzir o risco de vieses na análise, os dados coletados 

por meio da documentação estática e dinâmica (fotografias e vídeos) foram avaliados 

por duas fonoaudiólogas previamente calibradas, que efetuaram avaliação cega dos 

aspectos miofuncionais orofaciais e análise dos sinais de envelhecimento facial. 

Porém, para as respostas divergentes das duas avaliadoras, houve consenso entre 

elas, não sendo incluído um terceiro avaliador para efetuar nova análise. Outra 

limitação do presente estudo foi o fato da documentação ter sido realizada pela 

mesma pesquisadora que conduziu o processo de intervenção. Sugere-se, em futuros 

estudos, a inclusão de outros membros na pesquisa, possibilitando a distribuição das 

tarefas e um maior rigor metodológico.    

No presente estudo as participantes foram divididas em dois grupos GT e 

GBE. Sugere-se, em futuros estudos, a inclusão de um grupo controle, em que não 

seja realizada nenhuma intervenção clínica, permitindo uma avaliação mais pontual 

sobre os efeitos do programa terapêutico proposto. 

A intervenção proposta no presente estudo contemplou apenas uma das 

estruturas que se modificam com o envelhecimento, ou seja, os músculos faciais. 

Apesar desta limitação foram constatados resultados positivos estatisticamente 

significantes, principalmente, nas participantes do grupo GT. Conforme citado, tendo-

se em vista que o envelhecimento facial é multifatorial, isto é, relacionado a fatores 

genéticos, ao estilo de vida, ação da gravidade, reabsorção óssea, diminuição de 

gordura facial, a intervenção em apenas uma estrutura, como nos exercícios para os 

músculos faciais, teria uma eficácia limitada (COTOFANA et al., 2016). Acredita-se, 

que resultados mais positivos poderiam ser alcançados associando-se a terapia 

fonoaudiológica a outros tratamentos, como os tratamentos propostos por 

dermatologistas, cujos procedimentos, mais ou menos invasivos incluem intervenções 

para reparar as mudanças estruturais inerentes ao envelhecimento facial. 

No futuro, outras possibilidades se apresentam. Em publicações recentes, 

alguns pesquisadores descreveram modelos teóricos (COSTA et al., 2016; 

GLADYSHEV, 2021), estudos genéticos (TAORMINA et al., 2019) e pesquisas com 
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animais e humanos (PARTRIDGE; FUENTEALBA; KENNEDY, 2020), que permitem 

ampliar o conhecimento sobre os diferentes aspectos implicados no processo do 

envelhecimento humano. Estes estudos sugeriram ser possível alcançar longevidade 

saudável e rejuvenescimento, por meio de intervenções que promoveriam mudanças 

em nível celular (COSTA et al., 2016; TAORMINA et al., 2019; PARTRIDGE; 

FUENTEALBA; KENNEDY, 2020).  
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7  CONCLUSÃO 
 

O programa proposto resultou em mudanças estéticas, atenuação dos sinais 

de envelhecimento, principalmente, para as participantes do grupo GT e mudanças 

funcionais na mímica facial, adequação da mastigação e deglutição, sem alteração 

nas funções fala e sorriso, em todas as participantes da pesquisa (GT e GBE), após 

nove sessões realizadas semanalmente. A interrupção do programa por oito semanas 

resultou em perdas estéticas, mas não em perdas funcionais, para os grupos GT e 

GBE. O uso do biofeedback eletromiográfico resultou em escores superiores para o 

GBE, comparado ao GT, apenas em relação ao grau de satisfação, não tendo 

impactado no treinamento dos padrões de mastigação, deglutição e sorriso. O grau 

de satisfação das participantes foi superior aos resultados aferidos no Protocolo 

MBGR e na ASEF. As seis sessões realizadas mensalmente tiveram efeito limitado 

na superação das perdas estéticas ocorridas após período de washout. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Caro participante, 
 
Você está sendo convidado a participar como voluntário na pesquisa Eficácia da intervenção 

Miofuncional Orofacial em Estética Facial. Nós estamos desenvolvendo esse projeto para verificar 
se as rugas faciais e sinais de envelhecimento, podem ser atenuadas por meio de exercícios que 
envolvem os músculos da face, os da mastigação e da deglutição. Esperamos, com essa pesquisa, 
contribuir para que as intervenções fonoaudiológicas, no campo da Estética Facial, ocorram baseadas 
em maior evidencia cientifica. 

Para tanto, será necessário que você seja avaliada pela fonoaudióloga responsável pela 
pesquisa. Essa avaliação consta de: 

1- uma entrevista inicial – quando serão obtidos, por meio de um protocolo, dados pessoais, 
sua queixa (estética facial) principal e secundária, seus problemas de saúde geral, 
problemas respiratórios; dados sobre sua mastigação, deglutição, hábitos orais (tais como, 
chupar dedo, roer unhas, ranger dentes); dados sobre sua audição, comunicação e voz.  

2- uma avaliação da motricidade orofacial e das funções orofaciais (mastigação, deglutição e 
fala):  
a. por meio de uma documentação em vídeo – quando você deverá realizar movimentos 
isolados de língua, lábios e mandíbula; movimentos isolados dos músculos da mimica 
facial; você deverá beber 100ml de água no copo; deverá comer uma bolacha recheada 
de chocolate 

b. por meio de uma documentação fotográfica – do rosto: nas posições frente, meio perfil 
direito e esquerdo, perfil direito e esquerdo; da cavidade oral: arcada superior e inferior 
com a boca aberta; elevação de ponta língua dentro da cavidade oral; das arcadas 
dentárias em oclusão, utilizando o afastador labial – de frente, lado direito e esquerdo. 

3- uma avaliação eletromiográfica dos músculos faciais e dos envolvidos na mastigação e 
deglutição. Para essa avaliação serão colocados eletrodos de superfície (indolores, não 
invasivos) nos seguintes músculos a serem avaliados: frontal, orbicular dos olhos, região 
dos bucinadores, lábio superior, masseter, região dos supra-hioideos.  

Após a avaliação inicial, você iniciará a terapia fonoaudiológica, quando você será orientado e 
aprenderá exercícios com o objetivo de atenuar as rugas e sinais de envelhecimento faciais. Durante 9 
semanas você deverá comparecer em meu consultório, uma vez por semana; seu atendimento terá 
duração de 50 minutos.  Nesse período você fará os exercícios isotônicos e isométricos nos músculos 
bucinadores, palpebral e supra-hioideos, aprenderá padrões adequados de mastigação, deglutição e o 
controle da mímica facial durante a comunicação/fala. Os exercícios aprendidos em terapia deverão ser 
repetidos em casa diariamente.  

No 10º atendimento a mesma avaliação que você fez no início do tratamento será repetida. 
Depois, você deverá ficar 8 semanas sem fazer os exercícios aprendidos. Nova avaliação será 
realizada. Depois dessa fase, nos 6 meses seguintes, os exercícios serão retomados e serão realizados 
atendimentos com a frequência de um atendimento a cada mês, com duração de 50 minutos. 
Finalmente, será realizada a avaliação do final da pesquisa – a mesma avaliação do início do 
tratamento. 

Você poderá me perguntar sobre os procedimentos em qualquer momento da pesquisa.  
A privacidade e sigilo de suas informações e dados serão mantidos e serão utilizados apenas 

para fins acadêmicos e de pesquisas.  
Você estará participando desta pesquisa de maneira voluntária e, caso seja de sua vontade, 

você tem direito a abandonar esta pesquisa em qualquer uma de suas etapas sem que sofra prejuízos.  
Como esta pesquisa contém muitas etapas, você precisará vir à Clínica de Fonoaudiologia 

mais de uma vez e a pesquisadora não se responsabiliza pelo seu meio de transporte. Combinarei com 
você dias e horários de acordo com sua disponibilidade para que os procedimentos sejam feitos no 
Clínica. A quantidade de procedimentos a serem realizados em uma mesma sessão dependerá de sua 
disponibilidade e vontade.  

Para participar da pesquisa, não será oferecida qualquer remuneração e suas despesas serão 
relacionadas ao transporte utilizado para comparecer a Clínica de Fonoaudiologia. Os procedimentos 
deste estudo apresentam riscos mínimos e estão relacionados à possibilidade de cansaço na execução 
dos exercícios, constrangimento frente à documentação fotográfica e em vídeo.  Caso aconteça algum 
problema e seja necessário atendimento de urgência, daremos todo suporte necessário para 
encaminhá-lo até a unidade de pronto atendimento mais próxima. Na eventualidade de algum dano 
decorrente de sua participação nesta pesquisa, será lhe garantido o direito à indenização. 
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Você receberá uma via deste documento, devidamente rubricada e assinada pelo pesquisador.  
Também lhe será garantido o direito de respostas a qualquer pergunta para esclarecimentos 

de dúvidas sobre sua participação na pesquisa, e poderá entrar em contato com a pesquisadora à rua 
general Fonseca Teles, 551, São Paulo/SP; tel: 11-99187-0097; e-mail: yasmin@yasminfrazao.com.br.  

 
Você poderá entrar em contato com Comitê de Ética em Pesquisa-FOB/USP, à Alameda Dr. 

Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, ou pelo telefone (14)3235-8356, e-mail: 
cep@fob.usp.br, caso queira fazer denúncias e/ou reclamações.  
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
_________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade _________________________, após leitura minuciosa das 
informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente 
explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais 
será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica 
claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas 
tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Cap. IV, Art. 23. do Código de 
Ética da Fonoaudiologia (Res. CFFa nº 490/2016). 

Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento do disposto na 
Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3, item IV.5.a e na íntegra com a resolução CNS 
nº 466 de dezembro de 2012.  

 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente válidas (uma via 
para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as suas 
páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 2012, itens 
IV.3.f e IV.5.d. 

 
Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________. 
 
 
________________________________ _______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa Nome/Assinatura do Pesquisador(a) Responsável 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria 
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e independente, 
de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses 
dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos. 
 
Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este 
CEP: 
 
Horário e local de funcionamento: 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior), 
de segunda à sexta-feira, no horário das 14hs às 17 horas, em dias úteis. 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 
Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901 
Telefone/FAX(14)3235-8356 
e-mail: cep@fob.usp.br 
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ANEXO A – Protocolo MBGR adaptado – Análise Miofuncional Orofacial 

 
Exame Miofuncional Orofacial - MBGR 
Marchesan IQ, Berretin-Felix G, Genaro KF, Rehder MI 
 
Nome: ________________________________________________________________  
Data do exame: ___ / ___ / ___        Idade: ___    anos e ___ meses     DN: ___ / ___ / ___ 
 

FUNÇÕES OROFACIAIS [     ] Somar as pontuações de mastigação, deglutição e fala 
(melhor resultado = 0 e pior = 38) 

Mastigação [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 10)  
 
Mastigação Habitual (utilizar sempre o mesmo alimento) 

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

Trituração: (0) dentes posteriores (1) dentes 
anteriores 

(1) com a língua 

(0) eficiente (1) ineficiente 

Número de ciclos: 

(filmagem) 
1a porção 2a porção 3a porção Total -  nº (%) 

Direita: ___________ ___________ ___________ ________(     %) 
Esquerda: ___________ ___________ ___________ ________(     %) 

Direita/Esquerda: ___________ ___________ ___________ ________(     %) 
Total: ___________ ___________ ___________ ________(     %) 

Padrão mastigatório: (0) unilateral/bilateral alternado (50%-65%) 
(0) unilateral preferencial (66%-75%): _____ 

(1) bilateral simultâneo (>65%) 
(2) unilateral crônico (≥75%): _____ 

Fechamento labial: (0) sistemático (1) assistemático (2) ausente 
Contrações musculares não esperadas: (0) ausente (1) presentes (descrever): __________________ 
Velocidade: (0) adequada (1) aumentada (1) diminuída 

 
Deglutição 
Deglutição habitual (sólido) [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 15) 

Postura dos lábios: (0) fechados (1) fechados 
parcialmente 

(1) lábio inferior toca os dentes 
superiores 

(2) abertos 

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

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

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

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

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

Ruído: (0) ausente (1) presente 
Coordenação: (0) adequada (1) engasgo (1) tosse 

 
Deglutição dirigida (líquido - água) [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 13)  

Colocar água na boca e deglutir somente após ordem do avaliador 

Postura dos lábios: (0) fechada (1) fechada 
parcialmente 

(1) lábio inferior em contato com dentes 
superiores 

(2) aberta 

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

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

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

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

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

Ruído: (0) ausente (1) presente 

Coordenação: (0) adequada (1) engasgo (1) tosse 
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Fala [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 18) 

Fala semi-espontânea [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 6) 
Utilizar as seguintes perguntas: “o que você faz para se divertir” 

Precisão articulatória: (0) ausente (1) imprecisão 
assistemática 

(2) imprecisão 
sistemática                                   fone(s): ___________ 

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

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

Movimento mandibular: (0) trajetória adequada    (1) desvio à direita    (1) desvio à esquerda    (1) anteriorizado  

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

“conte de 1 a 20; diga os dias da semana e os meses do ano” 

Precisão articulatória:(0) ausente (1) imprecisão 
assistemática 

(2) imprecisão 
sistemática 

                                  fone(s): ___________ 

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

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

Movimento mandibular: (0) trajetória adequada    (1) desvio à direita    (1) desvio à esquerda    (1) anteriorizado  

 

Nomeação de figura [     ] Somar todas as pontuações (melhor resultado = 0 e pior = 6) 
Utilizar as figuras da prancha 

Precisão articulatória:(0) ausente (1) imprecisão 
assistemática 

(2) imprecisão 
sistemática 

                                  fone(s): ___________ 

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

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

Movimento mandibular: (0) trajetória adequada    (1) desvio à direita    (1) desvio à esquerda    (1) anteriorizado  

 

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

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

(2) espirra  

Ao deglutir saliva: Contração do orbicular: (0) ausente (1) pouca (2) acentuada 

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

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

Fonte: Adaptado de Genaro et al. (2009). 
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