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RESUMO 

 

 

Os indivíduos portadores de desproporções maxilomandibulares 

apresentaram características miofuncionais orais peculiares ao tipo de desproporção 

que apresentam. Anormalidades na relação dento-esquelética acarretam prejuízos 

estéticos e funcionais aos indivíduos, tais como a modificação do espaço anatômico 

da cavidade oral, que pode vir a desencadear problemas na fala e na voz, assim 

como prejuízos na respiração. O objetivo do estudo é compreender as 

características respiratórias e fonoarticulatórias em indivíduos com deformidades 

dentofaciais submetidos a preparo ortodôntico pré-cirúrgico e verificar se há 

diferenças entre esses indivíduos comparativamente a indivíduos com equilíbrio 

dentofacial. Participaram 60 indivíduos de 18 a 40 anos de idade, 30 portadores de 

deformidades dentofaciais e 30 de um grupo controle. A avaliação da 

fonoarticulação foi realizada por meio da diadococinesia (DDC) das emissões /pa/, 

/ta/, /ka/, /pataka/, /a/ e /i/; Tempo Maximo de Fonação (TMF) durante a emissão de 

/a/, /i/, /u/, /s/, /z/ e contagem de números; avaliação da respiração, incluindo as 

medidas da capacidade vital e coordenação pneumofonoarticulatória, por meio da 

espirometria. Foram utilizados os programas computadorizados Sound Forge (Sony), 

Mult Speech Main Program e Motor Speech Profile Advanced (Kay Elemetrics) e o 

espirômetro PonyFx. O teste “t” de Student foi utilizado para comparação dos 

resultados entre osindivíduos com DDF e os indivíduos com equilíbrio dentofacial, 

adotando-se o nível de significância de 5%. Os indivíduos com DDF produziram 

menor número de emissões por segundo comparados ao grupo controle nas 

seguintes emissões da DDC: sílaba “ka” para o total de indivíduos (p=0,049), 

sequência “pataka” para o subgrupo Padrão III (p=0,012) e para mulheres (p=0,001). 

Os parâmetros relacionados à irregularidade dos ciclos de algumas emissões da 

DDC foram produzidas com valores mais elevados pelos indivíduos com DDF do que 

o grupo controle : maior coeficiente de variação da intensidade da silaba “ta” para o 

total de indivíduos (p=0,016) e para o subgrupo Padrão III (p=0,023); maior valor de 

desvio-padrão do período da sílaba “pa” para o total de indivíduos (p=0,046) e para o 

as mulheres (p=0,036); maior valor de desvio-padrão do período da sílaba “ta” no 

subgrupo Padrão III (p=0,047) e para o total de indivíduos (p=0,032); maior valor de 

perturbação do período da silaba “pa” para o total de indivíduos (p=0,024) e para as 
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mulheres (p=0,031); maior valor de desvio padrão do período da vogal “ï” para as 

mulheres (p=0,027). Em relação ao TMF, os indivíduos com DDF apresentaram 

valores inferiores do que os indivíduos com equilíbrio dentofacial nas emissões: “s” 

para o subgrupo Padrão II (p=0,005) e homens (p=0,019); “z” para o subgrupo 

Padrão II (p=0,009); contagem de números para os homens (p=0,044). As medidas 

extraídas pela espirometria foram semelhantes entre os indivíduos com e sem DDF. 

Concluiu-se que foram encontradas diferenças entre indivíduos com deformidades 

dentofaciais, comparativamente a indivíduos com equilíbrio dentofacial, quanto à 

velocidade, e diversos parâmetros de estabilidade da DDC oral e quanto ao desvio-

padrão do período da DDC laríngea. O grupo de pacientes com DDF não apresentou 

características respiratórias diferentes do grupo controle, mas apresentou valores 

reduzidos de TMF em emissões que contêm fonemas consonantais.  

 

Palavras-chave:  Fala. Voz. Respiração. Anormalidades maxilomandibulares. 

 



 

 



Abstract 

 

ABSTRACT 

 

 

Respiratory and phonoarticulatory characteristics o f individuals with 

dentofacial deformities 

 

Individuals presented with maxillomandibular disproportions will show oral 

miofunctional characteristics peculiar to the type of disproportion they exhibit. 

Abnormalities in the dento-skeletal relation lead to aesthetic and functional losses, 

such as modification of the anatomical space of the oral cavity, which may trigger 

problems in one’s voice, and in syllable production, as well as breathing damages. 

This study aims at understanding the respiratory and phonoarticulatory 

characteristics in individuals presented with dentofacial deformities, submitted to 

presurgical orthodontic preparation and verify whether there are differences among 

individuals presented with dentofacial deformities, as compared to individuals with 

dentofacial balance. Sixty subjects, in the age range 18 - 40 years, 30 presented with 

dentofacial deformities and 30 of a control group, participated in the study. 

Phonoarticulation assessment was performed through diadochokinesia (DDC) of 

emissions /pa/, /ta/, /ka/, /pataka/, /a/ and /i/;  Maximum Time of Phonation (MTP) 

during the emission of /a/, /i/, /u/, /s/, /z/ and number counting; breathing assessment, 

including measurements of vital capacity and pneumophonoarticulatory coordination, 

through spirometry. Softwares Sound Forge (Sony), Mult Speech Main Program and 

Motor Speech Profile Advanced (Kay Elemetrics) and PonyFx spirometer, were 

utilized. Student´s “t” test was used for comparison between the results of individuals 

presented with DFD and those of individuals with dentofacial balance, by adopting 

the 5% significance level. Subjects presented with DFD produced a smaller number 

of emissions, per second, as compared to the control group, in the following DDC 

emissions: syllable “ka” for the total of individuals (p=0,049), sequence “pataka” for 

the Pattern III subgroupI (p=0,012) and for women (p=0,001). Some DDC emissions 

were produced with more elevated values by individuals presented with DFD, than 

the control group, regarding the parameters related to the irregularity of the cycles: 

greater intensity variation coefficient of the syllable “ta” for the total of individuals 

(p=0,016) and for the Pattern III subgroup (p=0,023); greater standard variation value 

of the “pa” syllable period for the total of subjects (p=0,046) and for the women 
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(p=0,036); greater SD value of the “ta” syllable period in the Pattern III subgroup 

(p=0,047) and for the total of individuals (p=0,032); greater disturbance value of the 

“pa” syllable period for the total of individuals (p=0,024) and for the women 

(p=0,031); greater SD value of the vowel “ï” period for the women (p=0,027). In 

relation to Maximum phonation time (MPT), the individuals with DFD presented lower 

values than subjects with dentofacial balance in the emissions: “s” for the Pattern II 

subgroup (p=0,005) and men (p=0,019); “z” for Pattern II subgroup (p=0,009); 

counting of numbers for men (p=0,044). The measurements extracted through 

spirometry were similar among individuals with and without DFD. Differences were 

found between individuals with dentofacial deformities and individuals with 

dentofacial balance, as to the speed, and several stabiliity parameters of oral DDC 

and as to the SD of laryngeal DDC. The group of patients with DFD did not present 

respiratory characteristics different from those of the control group, but presented 

reduced MPT values in emissions which contain consonant phonemes. 

 

Keywords: Speech .Voice. Maxillomandibular abnormalities. Breathing.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema estomatognático é formado por diversas estruturas que 

desempenham funções comuns, tendo a participação da mandíbula como 

característica constante. Esse sistema é constituído de tecido ósseo, dentes, 

músculos, nervos e vasos, que se relacionam de forma complexa, apesar de 

possuírem biologia e estrutura funcionais próprias adaptadas a funções específicas. 

Em vista disso, a relação funcional harmoniosa entre os componentes desse sistema 

propicia um adequado crescimento e desenvolvimento das bases ósseas da face 

(DOUGLAS, 2002). 

O equilíbrio do sistema estomatognático pode ser quebrado quando existem 

fatores capazes de alterar a estrutura dos tecidos moles e duros. Uma vez que isso 

acontece, podem ocorrer deformidades dentofaciais, as quais irão interferir nos 

aspectos funcionais, na estética facial, na personalidade, nas atitudes e no 

comportamento do indivíduo (RIBAS et al., 2005). 

Nem sempre um determinado fator etiológico isoladamente acarreta em um 

desequilíbrio dentofacial. Quando existe uma predisposição anatômica e/ou 

genética, o hábito deletério poderá desencadear ou intensificar esse desequilíbrio. 

Estes hábitos podem, então, contribuir para modificações significativas no complexo 

craniofacial, podendo ocorrer desequilíbrio oclusal e muscular, visto que alterações 

estruturais levarão a mecanismos funcionais adaptativos (CARMINATTI, 2000). 

A teoria da “Matriz funcional” proposta por Moss, relatada por Bianchini 

(1998), descreve que o tecido ósseo contém as informações genéticas necessárias 

para o crescimento e é influenciado durante o crescimento por todos os tecidos 

moles nos quais está incluído. O tamanho e a forma do esqueleto craniofacial seria o 

resultado de uma resposta à demanda provocada pelos tecidos, externa e 

internamente a eles relacionada, sendo a função o aspecto dominante para o 

crescimento. 

A maxila e a mandíbula atuam como base para os arcos dentários, sendo 

que as alterações no crescimento desses ossos da face podem modificar as 

relações e as funções oclusais, podendo acarretar, segundo Moyers (1979), em uma 

má-oclusão e/ou má função. Em vista disso, define-se a deformidade dentofacial 
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como má oclusão associada à alteração esquelética, que se caracteriza pela 

desarmonia entre a maxila e a mandíbula (OKAZAKI, 1999). 

As deformidades dentofaciais são caracterizadas pela ocorrência em três 

diferentes sentidos: vertical, transversal e horizontal. As posições verticais incorretas 

são caracterizadas pela má oclusão vertical, podendo ser dentária ou 

dentoesquelética, catalogadas em aberta, topo a topo e profunda. As más oclusões 

transversais apresentam, geralmente, o perímetro do arco dentário superior 

constrito, em relação ao arco dentário inferior, caracterizando a mordida cruzada, 

podendo ser apenas dentária ou dentoesquelética,apresentando um ou mais 

elementos dentários ou até todo perímetro do arco dentário superior situado 

internamente ao perímetro do arco inferior (CAMINATTI, 2000). No que se refere às 

deformidades horizontais, são comumente encontradas as alterações no 

desenvolvimento da mandíbula e maxila (PEREIRA et al., 2005). 

De acordo com Petrelli (1994), Angle, em 1907, utilizou a oclusão do primeiro 

molar permanente superior como referência, supondo que sua posição na arcada 

era imutável. Baseou-se, dessa forma nas relações ântero-posteriores entre as 

arcadas, classificando a má oclusão horizontal em Classe I, II e III. 

Segundo Martins e Cotrim-Ferreira (1998), na Classe I a relação molar 

encontra-se na chave ideal definida por Angle, com a oclusão correta entre os 

molares permanentes superiores e inferiores, na qual a cúspide mésio-vestibular do 

primeiro molar superior oclui no sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior. 

Frequentemente o indivíduo apresenta um perfil reto e equilíbrio nas funções orais. 

As alterações oclusais que podem ocorrer são, normalmente, devido à falta ou 

excesso de espaço no arco dentário, resultando em apinhamentos ou diastemas, ou 

ainda, más posições dentárias individuais, já que também não há desproporção 

antero-posterior na relação maxilomandibular. 

A Classe II é classificada como má oclusão na qual o primeiro molar 

permanente inferior situa-se distalmente em relação ao primeiro molar superior, 

sendo subclassificada em primeira e segunda divisão (CAMINATTI, 2000). A Classe 

II, primeira divisão, define a má oclusão com inclinação vestibular dos incisivos 

superiores, criando uma sobressalência (overjet), podendo a arcada superior estar 

atrésica e apresentar perfil convexo. Esta má oclusão está frequentemente 

associada à mordida aberta anterior. Já a Classe II, segunda divisão, é definida pela 
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relação molar, na qual os incisivos centrais superiores encontram-se em posição 

vertical, enquanto os laterais inclinam-se para frente (CAMINATTI, 2000). O perfil 

facial associado é o perfil reto e levemente convexo, apresentando, geralmente, 

sobremordida anterior (UPADHYAY et al., 2008). 

Na Classe III, os primeiros molares inferiores relacionam-se medialmente em 

relação aos superiores, estando o arco dentário inferior mais anterior em relação à 

maxila (WILLIAMS; ANDERSEN, 1986). O perfil facial predominantemente côncavo, 

frequentemente acompanha mordida cruzada anterior (NGAN et al.,1996). 

O estudo das medidas do perfil por meio da análise facial numérica, 

considerando as limitações do método, é indispensável para a análise comparativa 

das discrepâncias maxilomandibulares com a normalidade e para planejamentos 

cirúrgicos. Assim, os indivíduos podem ser classificados como Padrão I, II, III, Face 

longa ou Face curta. O Padrão I é identificado pela normalidade facial; a má oclusão, 

quando presente, é apenas dentária, não associada a qualquer discrepância 

esquelética sagital ou vertical. Os Padrões II e III são caracterizados pelo degrau 

sagital respectivamente positivo e negativo entre a maxila e a mandíbula. Nos 

Padrões face longa e face curta a discrepância é vertical. Nos pacientes com erros 

esqueléticos, as más oclusões são geralmente consequentes dessas discrepâncias 

(REIS et al., 2006). 

A cirurgia ortognática é o tratamento de escolha para as deformidades 

dento-esqueléticas. Em associação com o tratamento ortodôntico, ela permite uma 

correta solução das más-oclusões e das alterações faciais, possibilitando o 

estabelecimento de um equilíbrio entre os dentes, os ossos de sustentação e as 

estruturas faciais vizinhas como língua, lábios e bochechas (ARAÚJO, 1999). 

Antes da realização da cirurgia ortognática é realizado um tratamento 

ortodôntico pré cirúrgico, cujos objetivos são: alinhar e nivelar os dentes superiores e 

inferiores, coordenar os arcos, superior e inferior, e restabelecer as corretas 

inclinações axiais mesio-distais (angulação) e vestibulo-linguais (inclinação) nas 

suas respectivas bases ósseas, independente da oclusão e do relacionamento entre 

as arcadas, permitindo a obtenção de uma relação de Classe I para caninos e 

molares após cirurgia (RODRIGUES; VITRAL; QUINTÃO, 2003). Esse tratamento 

ortodôntico tem a finalidade de preparar os arcos dentários para que a cirurgia 

forneça os resultados esperados. Nessa fase do tratamento ocorre um desajuste nas 
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adaptações desenvolvidas espontaneamente pelo indivíduo, aumentando a 

possibilidade de interferência nas funções desenvolvidas pelas estruturas 

relacionadas às funções orofacias, dentre elas a respiração e a fonação. 

Os indivíduos adultos portadores de desproporções maxilomandibulares irão 

apresentar características miofuncionais orais peculiares ao tipo de desproporção 

que apresentam (OKAZAK, 1999). Assim, anormalidades na relação dento-

esquelética acarretam prejuízos estéticos e funcionais aos indivíduos, tais como a 

modificação do espaço anatômico da cavidade oral, a falta de contato dentário, bem 

como um posicionamento lingual errôneo, o que pode vir a desencadear problemas 

na voz e na produção de sílabas como as labiais, as linguo-dentais, entre outras 

(LAUREANO FILHO et al., 2003). A respiração também pode ser prejudicada em 

menor ou maior grau, como no caso das micrognatias, que acarretam a redução das 

vias aéreas superiores e contribuem para o conhecido ronco noturno ou apnéia do 

sono (SARVER; JOHNSTON, 1993), bem como nos casos de prognatismo, nos 

quais pode ocorrer respiração oral ou oronasal (mista) e em indivíduos com 

retrognatismo que podem apresentar respiração oral (COUTINHO, 2009). 

A avaliação fonoaudiológica realizada nos indivíduos portadores de 

deformidade dentofacial, no período pré cirúrgico, tem por finalidade compreender 

as alterações e adaptações miofuncionais orofaciais envolvidas na respiração, 

mastigação, deglutição, fala e voz. Dentre os vários procedimentos, a DDC, que 

consiste na avaliação do desempenho motor oral e laríngeo envolvendo a função de 

estruturas como lábios, língua, véu palatino e pregas vocais, é realizada para 

compreensão das características fonoarticulatórias do indivíduo. Outro procedimento 

que pode ser realizado é a espirometria, que permite determinar a capacidade vital, 

o volume fonatório, o fluxo fonatório e o coeficiente fônico simples. O tempo máximo 

de fonação complementa a avaliação da espirometria, uma vez que é uma medida 

objetiva da eficácia do mecanismo respiratório durante a fonação. Uma vez que há 

possibilidade dos indivíduos com DDF apresentarem alterações fonoarticulatórias e 

respiratórias, as avaliações desses aspectos podem trazer contribuições para a 

compreensão das manifestações da DDF nas diversas fases, antes do início do 

tratamento ortodôntico, durante o preparo ortodôntico pré-cirúrgico, bem como após 

a cirurgia.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS FONOARTICULATÓRIAS NA DEFORMIDADE 

DENTOFACIAL 

 

Uma das formas de avaliação da fonoarticulação é o teste de Diadococinesia 

(DDC), que corresponde à habilidade para realizar repetições rápidas de padrões 

relativamente simples compostos por contrações oposicionais (BAKEN; ORLIKOFF, 

2000). Quanto a Diadococinesia (DDC) oral e laríngea tem-se que esta reflete a 

adequação da maturação e a integração neuromotora do indivíduo, oferecendo 

informações sobre a velocidade, o ritmo e a precisão dos movimentos articulatórios 

e sobre a posição dos articuladores (DDC oral), além de possibilitar avaliar a 

integridade neuromuscular laríngea (DDC laríngea). 

Também denominada velocidade de movimentos alternados, a DDC avalia a 

função de estruturas fonoarticulatórias como lábios, língua, véu palatino e pregas 

vocais (PRATHANNE; THANAVIRATANANICH; PONGJANYAKUL, 2003). Em 

relação à fonoarticulação, a DDC promove um índice acústico da velocidade do 

movimento articulatório (BAKEN; ORLIKOFF, 2000). 

Os testes de DDC podem ser executados com foco em laringe quando é 

realizada a repetição de uma vogal, ou com foco na fala, quando é realizada a 

repetição de sílaba, como /pa/, /ta/ e /ka/ ou com diferentes sílabas em sequência, 

por exemplo /pataka /. Este índice é geralmente determinado pelo número de sílabas 

por segundo (PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). 

O único estudo encontrado na literatura que relaciona a DDC com a DDF foi 

realizado por Glass, Knapp e Bloomer (1977) em que foi avaliada a fala e a 

deglutição de cinco indivíduos com má oclusão classe III, após cirurgia ortognática 

para osteotomia mandibular. Os autores concluíram que após a cirurgia ortognática 

houve uma mudança benéfica na articulação para os sons sibilantes. Em relação à 

avaliação da diadococinesia observaram uma mudança prejudicial para o 

comportamento lingual, ou seja, os cinco indivíduos demonstraram um aumento da 

má adaptação da língua durante a realização do teste de DDC. Os indivíduos 

também apresentaram mudanças no comportamento da deglutição no pós-cirúrgico.  
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Embora não sejam estudos sobre a DDC, pesquisas relacionadas à 

fonoarticulação podem trazer informações voltadas aos comportamentos envolvidos 

durante a DDC. 

Vallino (1990) avaliou 11 sujeitos com má oclusão classe II, 12 sujeitos com 

má oclusão classe II com mordida aberta, 6 sujeitos com má oclusão Classe III e 5 

com má oclusão Classe III e mordida aberta. O autor descreve que no período pré-

cirurgia ortognática 30 de 34 sujeitos apresentaram erros articulatórios, sendo que 

os erros nas sibilantes /s/ e /z/ ocorreram mais frequentemente seguido dos erros no 

/j,zh,ch/ e /sh/, os menos frequentes foram os alveolares /t,d,n/ e o bilabiais /p,b,m/. 

O autor concluiu que a má-oclusão acarreta efeitos deletérios na fala e que tipos 

específicos de má oclusão podem influenciar a fala mais que outros, o que é 

demonstrado pelo maior número de erros articulatórios para o grupo de sujeitos com 

má oclusão com sobremordida do que o grupo que tinha má oclusão com mordida 

aberta.  

Van Lierd (2006) realizou uma análise da nasalidade, articulação, nasalância 

e características de voz pré e pós osteotomia bilateral sagital (BSSO) com o avanço 

mandibular para o tratamento da má oclusão de Classe II, em oito indivíduos. As 

conclusões do estudo indicam que antes e depois da BSSO com o avanço 

mandibular três tipos de distúrbios articulatórios podem predominar: o erro na 

produção do som trinado /r/ e som /s/ e ensurdecimento de /z/. 

Tellervo (1992) determinou os efeitos de diferentes tipos de má oclusão na 

articulação de 451 sujeitos, os resultados apontaram que as alterações articulatórias 

encontradas foram relacionadas aos fonemas médioalveolares /s/, /r/, /l/ /n/ e /d/. 

Esse estudo sugere que mordida aberta anterior sozinha raramente está associada 

com alterações na articulação da fala, mas se presente, elas tendem a ser leves. 

Quando a mordida aberta anterior estava combinada com outras alterações oclusais 

ocorreram erros articulatórios consonantais mais severos. 

Witzel, Ross e Munro (1980) examinaram a capacidade de articulação de 41 

pacientes antes e após a osteotomia. Antes da cirurgia, 29 pacientes tinham 

retrognatia, dos quais 17 também tinham mordida aberta, 11 pacientes tinham 

prognatia, dos quais sete também apresentaram mordida aberta; e um paciente teve 

apenas mordida aberta. Vinte e dois dos pacientes apresentaram erros de 
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articulação no pré-cirúrgico e os erros na produção de sibilantes ocorreram em todos 

os grupos, exceto o paciente com mordida aberta apenas.  

No estudo de Vallino e Tompson (1993) foram comparadas as 

características dos erros articulatórios de sujeitos Classe II e Classe III com e sem 

mordida aberta. Ocorreram principalmente os erros na produção dos fonemas /s,z/ e 

/sh,ch,dz,j/, independente do tipo má oclusão, já os erros na produção de 

/p,b,m,t,d,n/ foram menos frequentes. Os sujeitos má oclusão classe II com e sem 

mordida aberta foram capazes de realizar compensações em relação à postura de 

língua e mandíbula que permitia uma produção aproximada dos sons /s/ e /z/. Essas 

compensações não foram realizadas pelos indivíduos com má oclusão classe III, 

pois a língua permaneceu à distal aos incisivos inferiores, causando o escape do ar. 

Os resultados, segundo os autores, confirmam que a presença de má oclusão pode 

comprometer a produção articulatória, e ainda refletem que um tipo específico de má 

oclusão pode afetar a produção dos fonemas.  

Farret et al. (1998) investigaram a inter relação entre alterações articulatórias 

da fala e más oclusões, associando-as com dificuldades específicas da língua 

portuguesa. Os autores avaliaram 113 sujeitos, 12 crianças com oclusão normal; 10 

sujeitos com má oclusão Classe III; 66 sujeitos com Classe I; 7 sujeitos com Classe 

II divisão 2; 18 sujeitos com Classe II divisão 1: Concluíram que 17,70% da amostra 

apresentaram alterações consonantais associadas a má oclusão; houve relação 

significante entre má oclusão e alterações de fala em todos os tipos de má oclusão, 

entretanto, essa relação apresentou-se mais pronunciada nos sujeitos com Classe 

III. Um grande número de sujeitos com Classe I e III apresentam distorção do 

fonema /r/, o que não ocorreu na Classe II; a alteração de fala mais frequentemente 

encontrada em sujeitos com má oclusão Classe III foi o sigmatismo de sibilantes; 

dos sujeitos com má oclusão Classe II, somente 2 apresentaram alterações de fala, 

provavelmente devido às diferenças individuais na habilidade de adaptar e 

compensar as mudanças estruturais na produção do fonemas da fala.  

Guay; Maxwell; Beecher, (1978) realizaram um estudo radiográfico da 

postura da língua no repouso e durante a produção do fonema /s/ em sujeitos com 

má oclusão Classe III para compreender as alterações articulatórias e as tentativas 

de compensação funcional para esse desvio anatômico. Com relação à postura da 

língua no repouso, os sujeitos com má oclusão Classe III apresentaram uma postura 
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mais baixa e retraída. Durante a produção do fonema /s/, esses sujeitos também 

demonstraram retrusão da língua como forma de tentar alcançar uma relação normal 

entre a ponta da língua e os dentes incisivos superiores, uma maior depressão da 

mandíbula e uma distancia maior que a normal entre a ponta da língua e os dentes 

incisivos inferiores. A análise para vocábulos isolados e fala espontânea revelou que 

11 dos 12 sujeitos apresentavam distorção do fonema /s/. Somente 1 sujeito não 

apresentou alteração na fala. Segundo os autores, os achados desse estudo 

sugerem que a incidência de alteração articulatória na presença de má oclusão 

classe III pode ser substancialmente maior do que o estimado.  

É evidente a escassez de trabalhos na literatura investigando a DDC em 

casos de DDF, Trabalhos dessa natureza poderiam contribuir para compreensão e 

acompanhamento desses casos. 

 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS RESPIRATÓRIAS NA DEFORMIDADE DENTOFACIAL 

 

As características anatômicas nas DDF podem estar relacionadas às 

manifestações respiratórias de indivíduos portadores dessas deformidades. Entre as 

deformidades maxilares existentes a mais frequentemente encontrada é a 

deficiência transversal da maxila, na qual a distância entre as paredes laterais da 

cavidade nasal e o septo nasal está frequentemente diminuída. Esta diminuição 

acarreta uma maior resistência ao fluxo aéreo nasal com consequente dificuldade 

respiratória nasal (TREVIZAN, 1999). 

A constrição maxilar produz uma válvula nasal estreita e acredita-se que a 

expansão maxilar melhora o fluxo aéreo nasal aumentando a largura alar e a válvula 

nasal. Os autores concluem que, apesar da diminuição da resistência ao fluxo aéreo 

nasal nos pacientes com mordida cruzada posterior submetidos à expansão rápida 

de maxila, uma larga porcentagem de pacientes permaneceriam presumivelmente 

respiradores orais, a menos que a cirurgia nasal fosse também realizada (WARREN 

et al., 1987). 

A relação entre respiração oral e alterações dentomaxilares, como protrusão 

e apinhamento dentário, má oclusões dentárias, gengivites, cáries dentárias e palato 

ogival é descrito por diversos autores (COSTA et al., 2005; IANNI FILHO; 
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BERTOLINI; LOPES, 2006). Além disso, esse padrão respiratório provoca elevação 

e maior extensão da cabeça relacionada à coluna cervical, influenciando o osso 

hióide e as diferentes posições intermaxilares (CUCCIA; LOTTI; CARADONNA, 

2008). A posição da mandíbula e postura da língua também são influenciadas pelas 

necessidades respiratórias, alterando o equilíbrio das pressões da mandíbula e dos 

dentes, afetando tanto a morfologia craniana como a posição dos dentes (KARACAY 

et al., 2006). 

Os estudos que abordam a relação entre a respiração e a deformidade 

dentofacial, geralmente, foram realizados em crianças, porém deve ser considerada 

a possibilidade da respiração oral manter-se inadequada até a fase adulta. Alguns 

autores relatam uma estreita relação que se estabelece entre respiração oral e má 

oclusão, uma vez que, em estudos com crianças respiradoras orais, observou-se 

que na maioria delas eram portadores de má oclusão classe II de Angle (MOTTA, 

2009; ALMEIDA; SILVA; SERPA, 2009; SIES; FARIAS; VIEIRA, 2007). No estudo de 

Ribeiro e Soares (2003), a maioria das crianças respiradoras orais apresentaram 

alterações espirométricas, tais como comprometimento da função pulmonar e 

padrão ventilatório diafragmático.  

Devido à grande propensão dos indivíduos com DDF apresentarem 

respiração oronasal, padrão ventilatório apical, tensão/ansiedade, na opinião de 

Corrêa e Bérzin (2004) fica evidente a importância da avaliação respiratória nesses 

indivíduos. 

A avaliação respiratória pode ser realizada de diversas formas, dentre elas, 

a avaliação da capacidade vital e do volume e fluxo aéreo na ausência e presença 

de voz, realizados por meio da espirometria e avaliação dos tempos Máximos de 

Fonação. 

Os valores de referência para parâmetros espirométricos comumente 

utilizados na população adulta brasileira, segundo Pereira, Sato e Rodrigues (2007), 

datam de 1992. Esses autores realizaram um estudo envolvendo 270 homens e 373 

mulheres, entre 20 e 86 anos, a fim de determinar novos valores de referência. Em 

relação à capacidade vital, obtiveram média de 4,64±0,77 litros para homens e 

3,14±0,65 litros para mulheres. 
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Com relação aos valores de TMF esperados para a população brasileira, 

Ferreira e Pontes (1994) encontraram valores para emissão da consoante /s/ e /z/ de 

21s e 21,4s para homens e 19,7s e 18,5 para mulheres, respectivamente. Behlau; 

Azevedo; Pontes, (2001) consideram valores esperados em torno de 20 s para os 

homens e 14 s para as mulheres. 

Acredita-se que a CV juntamente com a pressão alveolar e a válvula 

laríngea para o fluxo aéreo sejam fatores chaves que regulam o TMF. A variação do 

TMF, que não pode ser justificada pela CV é presumidamente atribuída à resistência 

laríngea ao fluxo aéreo (YANAGIHARA; KOIKE, 1967). 

Como os TMF estão relacionados com a sustentação da fonação, eles 

sofrem interferência de diversos fatores, como o controle da função respiratória, a 

eficiência glótica, a CV e ainda o controle laríngeo. Os TMF são afetados pela CV, 

no entanto, a maioria dos indivíduos com patologias vocais apresenta valores 

normais de CV, porém tempo reduzido de fonação devido ao inadequado efeito 

valvular laríngeo (MENDES; CASTRO, 2005). 

Não foram encontrados estudos que relacionem a espirometria com a DDF, 

sendo que os estudos sobre respiração em DDF trazem pesquisas focadas 

especificamente em vias aéreas superiores, indicando relação entre respiração oral 

e DDF. Essa alteração respiratória pode interferir na função pulmonar e no padrão 

ventilatório diafragmático, as quais podem ser verificadas por meio da espirometria. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo geral do presente estudo é compreender as características 

fonoarticulatórias e respiratórias em indivíduos com deformidades dentofaciais 

submetidos a preparo ortodôntico pré-cirúrgico. 

Os objetivos específicos são verificar se há diferenças entre indivíduos com 

deformidades dentofaciais comparativamente a indivíduos com equilíbrio dentofacial, 

quanto aos aspectos: 

• controle motor oral e laríngeo; 

• tempos máximos de fonação e volume de ar usado na ausência e 

presença de fala, controle do fluxo aéreo durante a fonação. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho faz parte de um projeto intitulado “Efeitos da cirurgia 

ortognática sobre o sistema miofuncional orofacial e cervical” o qual obteve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, cumprindo as determinações 

da resolução 196/96 do CONEP, processo número n. 049/2009 (Anexo A). 

 

 

4.1  SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram convidados a participar do estudo, indivíduos adultos jovens com 

deformidades dentofaciais em tratamento ortodôntico, candidatos à cirurgia 

ortognática, provenientes de clínicas e institutos odontológicos do município de 

Bauru/SP, mediante aquiescência de seus diretores (Anexos B, C e D). Também 

foram convidados a participar do estudo, adultos jovens sem deformidade 

dentofacial, provenientes da comunidade. Todos os indivíduos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo E). 

 

 

4.1.1  Amostra 

 

O grupo experimental foi constituído por 30 indivíduos. Os critérios de 

inclusão na amostra foram: ter idade entre 18 e 40 anos, independentemente do 

gênero e apresentar deformidade dentofacial Classe II ou Classe III. Foram 

considerados critérios de exclusão, relato por parte dos indivíduos de distúrbios 

neurológicos, psiquiátricos, obstruções pulmonares crônicas, tabagismo, alterações 

vocais e cirurgia laríngea pregressa. Esses dados foram obtidos por meio do relato 

dos indivíduos, os quais responderam um questionário contendo perguntas sobre 

estes aspectos (Apêndice I).  

O grupo controle foi constituído por 30 adultos jovens pareados segundo o 

sexo e a idade com o grupo de estudo. Esses participantes deveriam possuir relação 
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entre os arcos dentários com trespasse vertical e horizontal entre 1 e 3mm, 

elementos dentários naturais no mínimo até o segundo pré molar, tipo facial médio e 

respiração nasal, constatados pela aplicação da Avaliação Miofuncional Orofacial, 

protocolo MBGR (GENARO et al., 2009). Foram considerados critérios de exclusão: 

relato por parte dos participantes de presença de déficits intelectuais, distúrbios 

neurológicos, psiquiátricos e/ou síndromes, obstruções pulmonares crônicas, 

tabagismo, alterações vocais e cirurgia laríngea pregressa. Esses dados serão 

obtidos por meio do relato dos indivíduos, os quais responderam um questionário 

contendo perguntas sobre estes aspectos.  

Em relação à caracterização da amostra quanto aos indivíduos do grupo 

experimental, 19 apresentaram má oclusão esquelética padrão III e 11 apresentaram 

má oclusão esquelética padrão II.  

Foi realizada também a caracterização da amostra quanto ao gênero 

masculino e feminino, Sendo que 18 indivíduos eram do gênero feminino e 12 do 

gênero masculino. 

As características dentoclusais dos indivíduos do grupo experimental e do 

grupo controle encontram-se nos Apêndices A a H. 

Em relação ao modo respiratório dos 30 indivíduos do grupo experimental 

apenas 27 foram avaliados quanto ao modo respiratório, quatro (14,81%) possuíam 

respiração oral, 17 (62,96 %) oronasal, e seis (22,22%) nasal. 

A faixa etária dos indivíduos do grupo experimental foi de 18 a 40 anos 

sendo a média de 28,6 e a mediana 26 anos. 

 

 

4.2  MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

Todos os participantes foram submetidos à avaliação da fonoarticulação e 

da respiração. Tais exames ocorreram nos laboratórios de voz e de Motricidade 

orofacial da Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP.  

Para a avaliação vocal foram realizadas gravações das vozes dos 

participantes dos dois grupos em estúdio tratado acusticamente, diretamente em 

computador por meio do microfone de cabeça marca AKG modelo C444PP 
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conectado à placa de som modelo Audigy II, marca Creative, posicionado 

lateralmente entre 60 graus a 10 cm da comissura labial. As gravações foram 

realizadas com o uso do programa Sound Forge 9.0 (Sony) em taxa de amostragem 

de 44.100 Hz, canal Mono, em 16 Bit. 

Para a avaliação do Tempo Máximo de Fonação (TMF) foram gravadas as 

emissões prolongadas e individuais numa só expiração, durante o máximo de tempo 

que a pessoa consegue sustentar, as vogais /a/, /i/ e /u/, as fricativas /s/ e /z/, e a 

contagem de números (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Embora o fonema /s/ 

seja uma emissão com ausência de sonoridade, será mantido nesse estudo o título 

Tempo Máximo de Fonação (TMF) para todo esse conjunto de emissões 

prolongadas citadas, por ser um termo amplamente utilizado na literatura. Foram 

realizadas três medidas de cada emissão e foi considerada a média dentre as 

mesmas. O tempo de tais medidas foi contado por meio de auxílio auditivo e visual 

da escala de tempo do programa Sound Forge 9.0. 

Para a avaliação do controle motor oral e laríngeo foi realizada a DDC por 

meio da repetição das sílabas isoladas /pa/, /ta/, /ka/, /pataka/, bem como das vogais 

/a/ e /i/ de forma interrupta. Os indivíduos foram instruídos a “manter a produção tão 

rápida quanto possível”, durante o tempo determinado. Cada emissão foi gravada 

durante oito segundos, sendo excluídos os dois primeiros e os dois últimos 

segundos da amostra, e considerado o número de emissões realizadas durante os 

quatro segundos no intervalo do terceiro ao sexto segundos.  

A análise das emissões de monossílabas e das vogais foi realizada por meio 

do programa Motor Speech Profile Advanced, Modelo 5141, versão: 2.5.2. da Kay 

Elemetrics Corp. No ajuste de captura, foram utilizadas taxas de amostragem de 

11025 HZ. O programa MSP apresenta um registro gráfico das emissões, 

apresentando um eixo horizontal (tempo em segundos) e um eixo vertical (a energia 

em dB). Para realizar as contagens da DDC, o programa traça uma linha no ponto 

central na escala de energia em dB do eixo vertical. O valor utilizado para delimitar o 

ponto foi o valor da intensidade média da amostra da DDC (DDKava) fornecido pelo 

próprio programa MSP durante a análise em cada emissão. 

Segue abaixo o quadro com os parâmetros analisados para as emissões 

monossilábicas: 
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Quadro 1 - Parâmetros da Diadococinesia 

Parâmetros Unidade  Observações 

MP Média do período da DDC MS Tempo médio entre as vocalizações 

MT Média da taxa da DDC /s Número de vocalizações por segundo, que 
representa a velocidade de DDC 

dpP Desvio-padrão do período da 
DDC 

MS  

cvP Coeficiente de variação do 
período da DDC 

% Mede o grau de variação da taxa no período, 
indicando a habilidade em manter uma taxa de 
vocalizações constante. 

jitP Perturbações do período da 
DDC 

% Mede o grau de variação ciclo-a ciclo no 
período, indicando a habilidade em manter uma 
taxa de vocalizações constante. 

cvI Coeficiente de variação do 
pico da intensidade da DDC 

% Mede o grau de variação da intensidade no pico 
de cada vocalização, indicando a habilidade em 
manter constante a intensidade das 
vocalizações. 

 

As DDCs da trissílaba /pataka/ foram analisadas quantitativamente por meio 

do programa computadorizado Mult Speech Main Program, Modelo 3700, versão: 

2.5.2 da Kay Elemetrics Corp., utilizando-se taxa de amostragem em 11025 HZ na 

análise espectrográfica. A contagem do número de sequências de fricativas e de 

trissílabas por segundo, foi realizada pela avaliadora de forma manual com o apoio 

da pista visual e auditiva, depois de demarcado o tempo a ser analisado. 

A Espirometria foi realizada utilizando-se espirômetro Pony FX de 12 litros. 

Para isso, o indivíduo permaneceu confortavelmente sentado em cadeira, com os 

braços apoiados. Um bocal, acoplado a um filtro e ao espirômetro, foi posicionado 

no vestíbulo da sua boca, sendo solicitado que o mesmo respirasse normalmente 

até se habituar ao sistema. Para a obtenção da capacidade vital, o indivíduo foi 

instruído a realizar alguns ciclos respiratórios e quando se sentisse confortável 

deveria realizar inspiração máxima, seguida de pausa de alguns segundos e uma 

expiração máxima em forma de sopro forçado. Durante a expiração, o avaliador 

estimulou verbalmente para que o indivíduo realizasse a expiração mais longa 

possível e esse procedimento foi repetido três vezes para ser calculada uma média 

em litros dos três valores obtidos. 
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Para avaliação quantitativa da coordenação pneumofonoarticulatória foi 

utilizado o mesmo equipamento, que registrou graficamente a curva equivalente a 

cada emissão. Foi determinado o volume fonatório e o fluxo médio fonatório, obtidos 

a partir da emissão de vogal produzida no referido espirômetro. O indivíduo foi 

instruído a realizar alguns ciclos respiratórios e quando se sentisse confortável, 

realizaria uma inspiração máxima seguida da emissão prolongada da vogal /a/. O 

avaliador também estimulou verbalmente, para que a emissão fosse mais longa 

possível, sendo esse procedimento realizado três vezes para ser calculado um valor 

pela média. O volume fonatório, medido em mililitros, refere-se à quantidade de ar 

utilizada para a fonação da vogal prolongada tendo como parâmetro de normalidade 

em relação à capacidade vital valores médios de 67% em homens e 59% nas 

mulheres (YANAGIHARA; KOIKE, 1967) e o fluxo médio fonatório, calculado em 

mililitros por segundos, indica o controle da saída do ar para a fala (FERREIRA, 

1993) e foi calculado pela razão entre o volume fonatório e o Tempo Máximo de 

Fonação.  

Além desses parâmetros também foram calculados os quocientes fônicos 

simples (CFS) obtidos por meio da avaliação da razão entre a capacidade vital e o 

TMF da vogal /a/.  

 

 

4.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos nas avaliações foram anotados em protocolo 

específico e tabulados em banco de dados do programa EXCELL. A comparação 

entre os resultados dos indivíduos com DDF e dos indivíduos com equilíbrio 

dentofacial foi realizada para o total de indivíduos e para os subgrupos de gênero e 

tipo de má oclusão por meio da aplicação do teste estatístico “t” de Student, 

adotando nível de significância de 5%.  
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5  RESULTADOS 

 

 

Valores da DDC oral foram avaliados por meio dos parâmetros: Média do 

Período da DDC (ms), Média da Taxa da DDC (/s), Desvio-padrão do Período da 

DDC (ms), Coeficiente de Variação do Período da DDC (%), Perturbações (jitter) do 

Período da DDC (%) e Coeficiente de variação do pico da intensidade da DDC (%)  

para monossílabas e vogais, são mostrados na Tabela 1a referentes aos indivíduos 

do grupo experimental (GE) e do grupo controle (GC). A Tabela 1b mostra o 

subgrupo de indivíduos do gênero feminino comparados aos do grupo controle. Na 

Tabela 1c encontra-se a comparação entre o subgrupo de indivíduos do gênero 

masculino com os do grupo controle. A Tabela 1d refere-se a estes parâmetros da 

DDC oral porém com indivíduos que apresentam má oclusão Padrão II comparados 

aos indivíduos do grupo controle. Da mesma forma a Tabela 1e relaciona-se aos 

indivíduos portadores de má oclusão Padrão III comparados ao grupo controle.  

Os mesmos parâmetros, porém referentes à DDC laríngea são encontrados 

na Tabela 2a, onde é apresentada a comparação entre grupo experimental e grupo 

controle. A Tabela 2b mostra a comparação entra os indivíduos do gênero feminino 

com os do grupo controle. Na Tabela 2c encontra-se a comparação entre os 

indivíduos do gênero masculino com os do grupo controle. Na Tabela 2d comparou-

se os indivíduos portadores de má oclusão Padrão II com os indivíduos do grupo 

controle e na Tabela 2e foram comparados os indivíduos com má-oclusão Padrão III 

com os do grupo controle.  

O Quadro 2 mostra os valores estatisticamente significantes em relação à 

Diadococinesia. 

A Tabela 3a refere-se aos valores dos Tempos Máximos de Fonação em 

segundos dos indivíduos do grupo experimental e do grupo controle (GC). Indivíduos 

do gênero feminino e masculino foram comparados aos do grupo controle. Foi 

realizada a comparação dos indivíduos do grupo experimental que possuem má 

oclusão Padrão II e Padrão III com o grupo controle, como refere a Tabela 3b.  

O Quadro 3 mostra os valores estatisticamente significantes em relação ao 

Tempo máximo de fonação.  
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A Tabela 4 mostra os valores da Espirometria: capacidade vital (CV), em 

litros, valores do volume fonatório (ml), fluxo médio fonatório (ml/segundos) e 

coeficiente fônico simples obtido por meio da espirometria, para o grupo 

experimental (GE) e para o grupo controle (GC). Refere-se também à comparação 

dos indivíduos do grupo experimental do gênero feminino e masculino com o grupo 

controle, assim como a comparação dos indivíduos do grupo experimental que 

possuem má oclusão Padrão II e Padrão III com o grupo controle. 
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Tabela 1a -  Valores da DDC oral dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) e do Grupo Controle 
(GC) quanto às emissões de “pa”, “ta”, “ka”, e “pataka” 

 

 

Grupo Experimental 

(n=30) 

Grupo Controle 

(n=30) 

Parâmetros Média (+/-dp) Média (+/-dp) 

 

 

p 

mP “pa” (ms) 170,215 (+/- 28,68) 161,547(+/- 27,26) 0,235 

mP “ta”(ms) 170,415 (+/- 37,39) 157,749 (+/-23,75) 0,122 

mP “ka” (ms) 181,952 (+/-53,97) 171,322(+/-29,69) 0,348 

mT “pa”(/s) 5,987 (+/-0,72) 6,329 (+/-0,88) 0,106 

mT “ta”(/s) 6,046 (+/-0,87) 6,457 (+/-0,84) 0,068 

mT “ka”(/s) 5,537 (+/-0,86) 5,963 (+/-0,78)  0,049* 

mT “pataka”(/s) 2,148 (+/-0,25) 2,346 (+/-0,52) 0,063 

dpp “pa”(ms) 13,034 (+/-6,69) 10,170(+/-3,81)  0,046* 

dpp “ta”(ms) 15,262 (+/-8,86) 11,300(+/-4,43)  0,032* 

dpp “ka”(ms) 18,900 (+/-8,33) 15,123 (+/-9,13) 0,099 

cvp “pa”(%) 7,592 (+/- 3,37) 6,322 (+/-2,27) 0,092 

cvp “ta”(%) 9,103 (+/-5,15) 7,108 (+/-2,45) 0,060 

cvp “ka”(%) 10,330 (+/-4,71) 8,885 (+/-5,74) 0,290 

jitP “pa”(%) 1,505 (+/-0,65) 1,174 (+/-0,43)  0,024* 

jitP “ta”(%) 1,715 (+/-1,33) 1,433 (+/-0,70) 0,311 

jitP “ka”(%) 2,152 (+/-0,99) 1,888 (+/-1,01) 0,311 

cvI “pa”(%) 2,180 (+/-0,96) 1,742 (+/-0,93) 0,078 

cvI “ta”(%) 2,074 (+/-0,95) 1,559 (+/-0,64)  0,016* 

cvI “ka”(%) 2,529 (+/-1,09) 2,067 (+/-1,30) 0,143 

*p<0,05 – estatisticamente significante 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 1b -  Valores da DDC oral dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) do gênero feminino e 
do Grupo Controle (GC) quanto às emissões de “pa”, “ta”, “ka”, e “pataka”  

 
Grupo Experimental 

(n=18) 

Grupo Controle 

(n=18) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “pa” (ms) 179,466 (±33,54) 169,188 (±30,76) 0,344 

mP “ta”(ms) 179,560 (±45,32) 164,091 (±25,55) 0,215 

mP “ka” (ms) 188,853 (±68,67) 177,390 (±35,09) 0,532 

mT “pa”(/s) 5,702 (±0,76) 6,057(±0,88) 0,204 

mT “ta”(/s) 5,797 (±0,99) 6,204 (±0,77) 0,177 

mT “ka”(/s) 5,319 (±0,99) 5,787 (±0,82) 0,132 

mT “pataka”(/s) 2,068 (±0,22) 2,327 (±0,23)  0,001* 

dpP “pa”(ms) 14,882 (±7,66) 10,720 (±2,71)  0,036* 

dpP “ta”(ms) 17,151 (±10,05) 12,810 (±4,12) 1,695 

dpP “ka”(ms) 20,632 (±9,17) 17,113 (±10,10) 0,281 

cvP “pa”(%) 8,284 (±3,86) 6,418 (±1,59) 0,066 

cvP “ta”(%) 9,893 (±5,85) 7,799 (±2,18) 0,163 

cvP “ka”(%) 10,839 (±5,29) 9,906 (±6,58) 0,642 

jitP “pa”(%) 1,694 (±0,67) 1,286 (±0,38)  0,031* 

jitP “ta”(%) 1,870 (±1,59) 1,638 (±0,73) 0,578 

jitP “ka”(%) 2,317 (±1,10) 2,097 (±-1,05) 0,543 

cvI “pa”(%) 2,332 (±0,96) 1,744 (±0,98) 0,079 

cvI “ta”(%) 2,038(± 1,02) 1,523 (±0,67) 0,081 

cvI “ka”(%) 2,404 (±0,99) 2,118 (+1,62) 0,527 

*p<0,05 – estatisticamente significante 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 1c  - Valores da DDC oral dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) do gênero masculino e 
do Grupo Controle (GC) quanto às emissões de “pa”, “ta”, “ka”, e “pataka” 

 
Grupo Experimental 

(n=12) 

Grupo Controle 

(n=12) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) p 

mP “pa” (ms) 156,338 (±8,91) 150,085 (±16,09) 0,251 

mP “ta”(ms) 156,699 (±13,04) 148,237 (±17,70) 0,196 

mP “ka” (ms) 171,600 (±14,06) 162,220 (±16,44) 0,147 

mT “pa”(/s) 6,415 (±036) 6,736 (±0,75) 0,193 

mT “ta”(/s) 6,420 (±0,50) 6,835 (±0,82) 0,149 

mT “ka”(/s) 5,863 (+-0,49) 6,225 (±0,66) 0,142 

mT “pataka”(/s) 2,269 (±0,24) 2,375 (±0,79) 0,661 

dpP “pa”(ms) 10,261 (±3,67) 9,345 (±5,07) 0,617 

dpP “ta”(ms) 12,429 (±6,02) 9,034 (±4,02) 0,118 

dpP “ka”(ms) 16,301 (±6,38) 12,139 (±6,79) 0,136 

cvP “pa”(%) 6,554 (±2,22) 6,178 (±3,11) 0,736 

cvP “ta”(%) 7,919 (±3,80) 6,072 (±2,55) 0,176 

cvP “ka”(%) 9,566 (±3,78) 7,352 (±3,96) 0,175 

jitP “pa”(%) 1,222 (±0,54) 1,005 (±0,47) 0,307 

jitP “ta”(%) 1,483 (±0,84) 1,122 (±0,56) 0,234 

jitP “ka”(%) 1,905 (±0,79) 1,573 (±0,89) 0,347 

cvI “pa”(%) 1,951 (±0,94) 1,740 (±0,89) 0,579 

cvI “ta”(%) 2,127 (±0,87) 1,613 (±0,61) 0,109 

cvI “ka”(%) 2,716 (±1,24) 1,991 (±0,66) 0,088 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 1d - Valores da DDC oral dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) portadores de má-
oclusão Padrão II e do Grupo Controle (GC) quanto às emissões de “pa”, “ta”, “ka”, e 
“pataka” 

 
Grupo Experimental 

(n=11) 

Grupo Controle 

(n=11) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) p 

mP “pa” (ms) 179,599 (±42,83) 161,065 (±38,27) 0,297 

mP “ta”(ms) 180,443 (±51,64) 158,016 (±34,51) 0,245 

mP “ka” (ms) 191,037 (±47,70) 176,527 (±43,28) 0,463 

mT “pa”(/s) 5,768 (±0,94) 6,443 (±1,11) 0,141 

mT “ta”(/s) 5,805 (±1,04) 6,540 (±1,09) 0,121 

mT “ka”(/s) 5,432 (±0,89) 5,895 (±1,07) 0,284 

mT “pataka”(/s) 2,220 (±0,20) 2,218 (±0,62) 0,989 

dpP “pa”(ms) 12,360 (±5,90) 9,338 (±2,96) 0,144 

dpP “ta”(ms) 13,174 (±8,16) 10,747 (±4,41) 0,396 

dpP “ka”(ms) 16,175 (±7,81) 13,225 (±7,03) 0,363 

cvP “pa”(%) 6,802 (±2,71) 5,887 (±1,95) 0,373 

cvP “ta”(%) 7,638 (±4,73) 6,700 (±2,12) 0,555 

cvP “ka”(%) 8,678 (±4,49) 7,278 (±3,31) 0,415 

jitP “pa”(%) 1,369 (±0,68) 1,060 (±0,41) 0,210 

jitP “ta”(%) 1,306 (±0,80) 1,413 (±0,75) 0,751 

jitP “ka”(%) 1,776 (±0,82) 1,748 (±1,04) 0,944 

cvI “pa”(%) 2,049 (±1,33) 1,654 (±0,62) 0,383 

cvI “ta”(%) 1,825 (±0,74) 1,595 (±0,53) 0,414 

cvI “ka”(%) 2,240 (±0,68) 2,042 (±0,85) 0,553 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 1e  - Valores da DDC oral dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) portadores de má 
oclusão padrão III e do Grupo Controle (GC) durante as emissões de “pa”, “ta”, “ka”, e 
“pataka”  

 Grupo Experimental 
(n=19) 

Grupo Controle 
(n=19) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) p 

mP “pa” (ms) 164,782(±14,88) 161,826 (±19,58) 0,603 

mP “ta”(ms) 164,609 (±25,96) 157,595 (±15,70) 0,320 

mP “ka” (ms) 176,692 (±57,87) 168,309 (±18,79) 0,551 

mT “pa”(/s) 6,114 (±0,54) 6,263 (±0,74) 0,485 

mT “ta”(/s) 6,186 (±0,76) 6,409 (±0,68) 0,347 

mT “ka”(/s) 5,597 (±0,86) 6,002 (±0,58) 0,098 

mT “pataka”(/s) 2,107 (±0,26) 2,421 (±0,44)  0,012* 

dpP “pa”(ms) 13,424 (±7,23) 10,651 (±4,23) 0,157 

dpP “ta”(ms) 16,471 (±9,24) 11,619 (±4,52)  0,047* 

dpP “ka”(ms) 20,477 (±8,41) 16,222 (±10,17) 0,168 

cvP “pa”(%) 8,050 (±3,69) 6,574 (±2,45) 0,155 

cvP “ta”(%) 9,951 (±5,31) 7,345 (±2,65) 0,063 

cvP “ka”(%) 11,286 (±4,69) 9,815 (±6,67) 0,436 

jitP “pa”(%) 1,584 (±0,64) 1,240 (±0,45) 0,064 

jitP “ta”(%) 1,952 (±1,54) 1,445 (±0,70) 0,198 

jitP “ka”(%) 2,370 (±1,04) 1,968 (±1,01) 0,236 

cvI “pa”(%) 2,256 (±0,69) 1,794 (±1,08) 0,127 

cvI “ta”(%) 2,218 (±1,04) 1,538 (±0,70)  0,023* 

cvI “ka”(%) 2,696 (±1,25) 2,081 (±1,53) 0,185 

*p<0,05 – estatisticamente significante 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 2a - Valores da DDC laríngea dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) e do Grupo 
Controle (GC) quanto às emissões das vogais “a” e “i” 

 Grupo Experimental 
(n=30) 

Grupo Controle 
(n=30) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “a”(ms) 254,890 (±62,83) 255,191(±66,79) 0,985 

mP “i”(ms) 274,810 (±65,50) 261,799 (±69.98) 0,460 

mT “a”(/s) 4,155 (±1,01) 4,143 (±0,91) 0,958 

mT “i”(/s) 3,844 (±0,93) 4,063 (±0,98) 0,381 

dpP “a”(ms) 26,637 (±12,02) 31,470 (±25,04) 0,344 

dpP “i”(ms) 31,648 (±18,37) 26,317 (±13,08) 0,200 

cvP “a”(%) 12,535 (±9,72) 13,069 (±11,03) 0,843 

cvP “i”(%) 11,861 (±7,36) 10,606 (±5,65) 0,462 

jitP “a”(%) 3,323 (±2,22) 3,675 (±3,00) 0,608 

jitP “i”(%) 3,692 (±2,35) 3,406 (±2,11) 0,622 

cvI “a”(%) 2,441 (±1,26) 2,125 (±0,98) 0,285 

cvI “i”(%) 2,379 (±1,28) 1,914 (±0,82) 0,099 

*p<0,05 – estatisticamente  

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 2b -  DDC Valores da DDC laríngea dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) do gênero 
feminino e do Grupo Controle (GC) durante as emissões das vogais “a” e “i” 

 Grupo Experimental 
(n=18) 

Grupo Controle 
(n=18) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “a”(ms) 265,798 (±70,19) 269,875 (±67,30) 0,859 

mP “i”(ms) 290,205 (±75,54) 281,732 (±69,34) 0,728 

mT “a”(/s) 4,030 (±1,11) 3,911 (±0,90) 0,727 

mT “i”(/s) 3,700 (±1,09) 3,748 (±0,92) 0,886 

dpP “a”(ms) 30,647 (±10,63) 31,790 (±28,86) 0,875 

dpP “i”(ms) 33,488 (±14,69) 24,325 (±8,20)  0,027* 

cvP “a”(%) 12,744 (±7,17) 12,930 (±13,00) 0,958 

cvP “i”(%) 12,100 (±5,70) 9,340 (±4,36) 0,111 

jitP “a”(%) 3,522 (±1,42) 3,774 (±3,52) 0,780 

jitP “i”(%) 3,776 (±1,75) 3,248 (±1,40) 0,325 

cvI “a”(%) 2,477 (±1,15) 2,137 (±0,93) 0,333 

cvI “i”(%) 2,028 (±0,87) 1,814 (±0,63) 0,405 

*p<0,05 – estatisticamente significante 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 2c -  Valores da DDC laríngea dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) do gênero 
masculino e do Grupo Controle (GC) quanto às emissões das vogais “a” e “i” 

 Grupo Experimental 
(n=12) 

Grupo Controle 
(n=12) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “a”(ms) 238,529 (±48,02) 233,166 (±62,28) 0,815 

mP “i”(ms) 251,717 (±38,99) 231,900 (±62,08) 0,359 

mT “a”(/s) 4,344 (±0,83) 4,489 (±0,85) 0,676 

mT “i”(/s) 4,059 (±0,62) 4,534 (±0,93) 0,154 

dpP “a”(ms) 20,621 (±11,86) 30,991 (±19,14) 0,124 

dpP “i”(ms) 28,888 (±23,29) 29,306 (±18,19) 0,961 

cvP “a”(%) 12,221 (±13,03) 13,278 (±7,70) 0,811 

cvP “i”(%) 11,502 (±9,62) 12,504 (±6,96) 0,772 

jitP “a”(%) 3,026 (±3,11) 3,527 (±2,14) 0,650 

jitP “i”(%) 3,567 (±3,15) 3,653 (±2,94) 0,952 

cvI “a”(%) 2,386 (±1,48) 2,107 (±1,10) 0,606 

cvI “i”(%) 2,906 (±1,63) 2,065 (±1,06) 0,147 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 2d - Valores da DDC laríngea dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) portadores de má-
oclusão padrão II e do Grupo Controle (GC) quanto às emissões das vogais “a” e “i” 

 Grupo Experimental 
(n=11) 

Grupo Controle 
(n=11) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “a”(ms) 280,869 (±74,63) 248,258 (±63,80) 0,283 

mP “i”(ms) 289,274 (±76,46) 243,388 (±57,01) 0,126 

mT “a”(/s) 3,828 (±1,15) 4,237 (±0,93) 0,369 

mT “i”(/s) 3,716 (±1,14) 4,299 (±0,91) 0,201 

dpP “a”(ms) 24,897 (±12,08) 28,075 (±18,79) 0,642 

dpP “i”(ms) 26,092 (±9,63) 26,548 (±13,04) 0,926 

cvP “a”(%) 13,053 (±13,48) 12,306 (±8,79) 0,879 

cvP “i”(%) 9,003 (±3,84) 11,079 (±5,34) 0,307 

jitP “a”(%) 3,440 (±3,21) 3,253 (±2,18) 0,874 

jitP “i”(%) 2,690 (±1,50) 3,298 (±1,79) 0,397 

cvI “a”(%) 2,354 (±1,48) 2,454 (±1,10) 0,858 

cvI “i”(%) 2,227 (±1,00) 2,087 (±0,93) 0,737 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Tabela 2e  - Valores da DDC laríngea dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) portadores de má-
oclusão padrão III e do Grupo Controle (GC) durante as emissões das vogais “a” e “i” 

 Grupo Experimental 
(n=19) 

Grupo Controle 
(n=19) 

Parâmetros Média (±dp) Média (±dp) 

 

 

p 

mP “a”(ms) 239,850 (±51,13) 259,205 (±69,85) 0,336 

mP “i”(ms) 266,436 (±58,83) 272,458 (±75,87) 0,786 

mT “a”(/s) 4,345 (±0,89) 4,088 (±0,92) 0,388 

mT “i”(/s) 3,918 (±0,81) 3,926 (±1,02) 0,979 

dpP “a”(ms) 27,644 (±12,20) 33,437 (±28,34) 0,418 

dpP “i”(ms) 34,864 (±21,50) 26,184 (±13,46) 0,418 

cvP “a”(%) 12,235 (±7,16) 13,511 (±12,35) 0,699 

cvP “i”(%) 13,515 (±8,45) 10,332 (±5,96) 0,187 

jitP “a”(%) 3,256 (±1,48) 3,919 (±3,43) 0,443 

jitP “i”(%) 4,273 (±2,60) 3,248 (±2,33) 0,321 

cvI “a”(%) 2,491 (±1,17) 1,934 (±0,88) 0,106 

cvI “i”(%) 2,467 (±1,44) 1,814 (±0,76) 0,088 

mT:  média da taxa da DDC; mP:  média do período da DDC; dpP:  desvio-padrão do período da DDC; cvP:  coeficiente de 
variação do período da DDC; jitP:  perturbações do período da DDC; cvI:  coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC. 
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Quadro 2 - Valores estatisticamente significantes em relação à Diadococinesia  

Tipos de 
Parâmetros Parâmetros – emissão Comparação Grupos 

mT – “ka” GE<GC Total de indivíduos 

mT – “pataka” GE<GC Padrão III Velocidade 

mT– “pataka” GE<GC Mulheres 

dpP – “pa” GE>GC Total de indivíduos 

dpP – “ka” GE>GC Total de indivíduos 

Jit – “pa” GE>GC Total de indivíduos 

cvI – “ta” GE>GC Total de indivíduos 

dpP – “ta” GE>GC Padrão III 

cvI – “ta” GE>GC Padrão III 

dpP – “pa” GE>GC Mulheres 

dpP – “i” GE>GC Mulheres 

Instabilidade 

jit – “pa” GE>GC Mulheres 
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Tabela 3a - Valores do Tempo Maximo de Fonação (TMF) das emissões “a”, “i”, “u”, “s”, “z” e 
“números” dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) e do Grupo Controle (GC) no total 
de indivíduos e nos subgrupos gênero 

  Grupo Experimental Grupo Controle 

  Média (±dp) Média (±dp) 

 

p 

“a” 16,767 (±4,94) 17,258 (±6,07) 0,732 

“i”  16,657 (±5,83) 17,021 (±5,99) 0,812 

“u” 14,970 (±5,96) 14,801 (±4,63) 0,902 

“s” 13,711 (±6,34) 15,890 (±5,61) 0,164 

“z” 14,192 (±5,85) 17,055 (±6,81) 0,096 

Total de 
indivíduos 

(n=60) 

“números” 17,771 (±4,83) 19,739 (±4,49) 0,107 

“a” 15,381 (±4,33) 14,780 (±3,52) 0,650 

“i” 15,586 (±5,80) 15,094 (±4,20) 0,772 

“u” 14,670 (±6,30) 13,140 (±3,30) 0,368 

“s” 14,707 (±7,59) 14,543 (±4,26) 0,936 

“z” 13,476 (±6,31) 14,542 (±3,70) 0,540 

Mulheres 
(n=36) 

“números” 17,777 (±4,14) 18,066 (±3,90) 0,831 

“a” 18,846 (±5,25) 20,975 (±7,28) 0,420 

“i”  18,263 (±5,74) 19,910 (±7,23) 0,543 

“u” 15,421 (±5,67) 17,292 (±5,33) 0,413 

“s” 12,218 (±3,62) 17,911 (±6,90) 0,019* 

“z” 15,264 (±5,16) 20,824 (±8,68) 0,069 

Homens 
(n=24) 

“números” 17,761 (5,91) 22,250 (±4,26) 0,044* 

*p<0,05 – estatisticamente significante 

mT: média da taxa da DDC; mP: média do período da DDC; dpP : desvio-padrão do período da DDC; cvP : coeficiente de 
variação do período da DDC; cvI : coeficiente de variação do pico da intensidade da DDC. 
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Tabela 3b- Valores do tempo Maximo de fonação das emissões “a”, “i”, “u”, “s”, “z” e “números” dos 
indivíduos do Grupo Experimental (GE) e do Grupo Controle (GC) divididos nos subgrupo 
tipo de má oclusão 

  Grupo 
experimental Grupo controle 

  Média Média p 

“a” 16,026 (±5,34) 18,584 (±7,06) 0,349 

“i”  16,147 (±5,11) 17,722 (±7,91) 0,349 

“u” 14,035 (±3,03) 14,879 (±5,14) 0,643 

“s” 9,699 (±2,62) 15,621 (±5,77) 0,005* 

“z” 10,504 (±3,22) 18,642 (±8,76) 0,009* 

Padrão II 
(n=22) 

“números” 15,788 (±5,06) 19,754 (±5,16) 0,083 

“a” 17,196 (±4,79) 16,490 (±5,48) 0,675 

“i” 16,952 (±6,33) 16,614 (±4,76) 0,853 

“u” 15,511 (±7,17) 14,756 (±4,46) 0,698 

“s” 16,034 (±6,75) 16,046 (±5,68) 0,995 

“z” 16,327 (±6,02) 16,135 (±5,45) 0,918 

Padrão III 
(n=38) 

“números” 18,919 (±4,42) 19,731 (±4,20) 0,565 

*p<0,05 – estatisticamente significante 
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Quadro 3 -  Valores estatisticamente significantes em relação ao TMF  

Parâmetro Comparação Grupos  

TMF – “s” GE<GC Padrão II 

TMF – “z” GE<GC Padrão II 

TMF – “s” GE<GC Homens 

TMF – “números” GE<GC Homens 
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Tabela 4 -  Valores da espirometria com relação à Média da Capacidade Vital, Volume fonatório, 
Fluxo fonatório, Coeficiente Fônico Simples, dos indivíduos do Grupo Experimental (GE) e do Grupo 
Controle (GC) no total de indivíduos e nos subgrupos gênero e tipo de má-oclusão 

  Grupo Experimental Grupo Controle 

  Média (±dp) Média (±dp) P 

Média CV (ml) 3.744 (±0,89) 3.860 (±0,96) 0,370 

Volume fonatório 
(ml) 4.172 (±1,46) 4.419 (±1,51) 0,522 

Fluxo fonatório 
(ml/s) 263 (±0,11) 355 (±0,48) 0,320 

Total de 
indivíduos 

(n=60) 

CFS (ml/s) 234 (±0,07) 244 (±0,07) 0,590 

Média CV (ml) 3.203 (±0,58) 3.298 (± 0,43) 0,579 

Volume fonatório 
(ml) 3.365 (±1,22) 3.425 (±0,82) 0,579 

Fluxo fonatório 
(ml/s) 235 (±0,11) 240 (0,06) 0,871 

Mulheres 
(n=36) 

CFS (ml/s) 217 (±0,07) 235 (±0,05) 0,384 

Média CV (ml) 4.556 (±0,60) 4.954 (±0,60) 0,120 

Volume fonatório 
(ml) 5.382 (±0,81) 4.954 (±0,96) 0,120 

Fluxo fonatório 
(ml/s) 306 (±0,10) 526 (±0,74) 0,323 

Homens 
(n=24) 

CFS (ml/s) 259 (±0,08) 256 (±0,08) 0,938 

Média CV (ml) 3.599 (±0,97) 3.927 (±0,90) 0,423 

Volume fonatório 
(ml) 4.332 (±1,43) 4.407 (±1,14) 0,893 

Fluxo fonatório 
(ml/s) 287 (±0,11) 493 (±0,79) 0,403 

Padrão II 
(n=22) 

CFS (ml/s) 238 (±0,08) 241 (±0,07) 0,937 

Média CV (ml) 3.828 (±0,85) 3.980 (±1,02) 0,622 

Volume fonatório 
(ml) 4.079 (±1,51) 4.426 (±1,72) 0,513 Padrão III 

(n=38) 

Fluxo fonatório 
(ml/s) 250 (±0,11) 274 (±0,09) 0,469 

 CFS (ml/s) 232 (±0,07) 246 (±0,07) 0,727 

CV: Capacidade Vital e CFS: Coeficiente Fônico Simples. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

As deformidades dentofaciais podem provocar desequilíbrios nas funções 

das estruturas relacionadas ao sistema estomatognático ocasionando alterações tais 

como, modificação do espaço anatômico da cavidade oral, que pode vir a 

desencadear problemas na voz e na produção de sílabas, assim como prejuízos na 

respiração. Assim, decidiu-se investigar se há diferença no padrão fonoarticulatório e 

respiratório de indivíduos com deformidades dentofaciais (DDF) em comparação a 

indivíduos com oclusão normal. Por meio da diadococinesia (DDC) das emissões 

/pa/, /ta/, /ka/, /pataka/, /a/ e /i/; medidas da capacidade vital e coordenação 

peneumofonoarticulatória obtidas no exame da espirometria; além da análise do 

tempo Maximo de fonação durante a emissão de /a/, /i/, /u/, /s/, /z/ e contagem de 

números. A comparação dos resultados foi realizada entre o grupo experimental e o 

grupo controle, os quais foram subdivididos em gênero e tipo de má oclusão.  

Foram analisados os resultados referentes à DDC, os quais mostraram que 

os valores relacionados à velocidade da DDC na emissão da sílaba “ka” para o total 

de indivíduos foram significativamente menores para o grupo experimental do que 

para o grupo controle (Tabela 1a), o que caracteriza que os indivíduos com DDF 

desses subgrupos repetiram essa sequência de forma mais lenta do que o grupo 

controle. Isso pode estar relacionado ao fato da deformidade dentofacial ocasionar 

ajustes fonoarticulatórios realizados para compensar as alterações morfológicas na 

tentativa de aproximar a produção realizada do som alvo, acarretando assim, 

alteração na fala, como distorções nos fonemas. 

A maior parte dos estudos que relacionaram a DDF com erros articulatórios 

verificaram que a má oclusão acarreta efeitos deletérios na fala e que tipos 

específicos de má oclusão podem influenciar a fala mais que outros, dentre eles, o 

estudo de Vallino (1990) com indivíduos portadores má oclusão Classe II e III.  

O fato dos resultados terem mostrado significância estatística apenas para a 

silaba “ka” pode estar relacionado à maior dificuldade em mover rapidamente a 

região posterior da língua, diferentemente dos lábios e do ápice nas repetições de 

‘pa’ e ‘ta’, que poderia ser explicado pelo maior volume da região posterior da língua 

e a distribuição da inervação sensorial, relativamente esparsa na base da língua. 
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(MANSON et al., 1977; DIXON, 1962). Outro fator que pode ter contribuído para a 

menor velocidade de repetição da silaba “ka” é que indivíduos com prognatismo ou 

Classe III de Angle  possuem palato mole verticalizado, palato ogival, bem como 

aumento do terço inferior da face, o que pode dificultar a produção dos fonemas 

(MARCHESAN; BIANCHINI, 1999).Essa característica anatômica pode aumentar o 

tempo necessário para a produção do fonema e consequentemente reduzir a 

velocidade de repetição. 

Em vista disso pode-se observar a possibilidade da DDF ocasionar alguma 

dificuldade de movimento e articulação, uma vez que a DDC que avalia a função das 

estruturas fonoarticulatórias, lábio, língua (ápice e dorso) e véu palatino, mostrou-se 

alterada em alguns casos. Esse aspecto pode ter contribuído para a redução da 

velocidade da repetição da sílaba “ka”. 

A velocidade da DDC de outras emissões também foi menor para o grupo 

experimental em relação ao controle em alguns subgrupos.  Especificamente para 

as mulheres que possuem deformidade dentofacial, a velocidade da DDC do 

“pataka” foi menor do que para as mulheres do grupo controle (Tabela 1b). 

Esse resultado pode estar relacionado a algum aspecto específico das 

características femininas ou também ao fato do grupo de mulheres ser constituído 

em 72% por pacientes com DDF Padrão III. Vale ressaltar que, ao analisar os 

resultados da DDC nos pacientes Classe III, também ocorreu menor velocidade de 

DDC para a sequência “pataka”. 

Lundeen (1950) avaliou vários aspectos da DDC oral em adultos normais, 

dentre eles a possível diferença de velocidade de DDC entre os gêneros e encontrou 

que, comparando os resultados da DDC dos homens e das mulheres, os homens 

provaram ser mais rápidos que as mulheres. Dworking, Aronson e Mulder (1980), e 

Dworking e Aronson (1986), encontraram resultados semelhantes quando 

estudaram a DDC oral em indivíduos com diferentes tipos de disartria em um grupo 

controle composto por homens e por mulheres, e evidenciou que os homens do 

grupo controle, alcançaram valores significativamente mais rápidos em todas as 

tarefas de DDC, comparando com as mulheres desse mesmo grupo. Dworkin, 

Aronson e Mulder (1980) além de avaliar a taxa de repetição de silabas pesquisaram 

a força da língua, como resultados os autores observaram que os homens do grupo 

controle tiveram maior força de língua comparando-se às mulheres. 
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O resultado específico para as mulheres quanto à emissão do “pataka” no 

presente estudo pode estar relacionado ao fato de que as mulheres costumam 

apresentar velocidade mais lenta na diadococinesia em relação aos homens e essa 

característica típica pode ter interferido no resultado, uma vez que na presença de 

um fator que dificulte o movimento, as mulheres evidenciaram a diferença. 

No presente estudo verificou-se uma maior ocorrência de mulheres com 

DDF (60%), porém Pizzol et al. (2005) estudaram pacientes portadores de 

deformidades esqueléticas que necessitavam de cirurgia ortognática e não 

encontraram diferença estatisticamente significante quanto à incidência da 

discrepância dentária entre os gêneros feminino e masculino. Por outro lado, ao se 

analisar o motivo da procura pela cirurgia, verificou-se que as mulheres queriam 

melhorar tanto a função como as relações sociais, mais do que os homens. As 

mulheres desejavam melhorar a auto-estima mais do que os homens e relataram 

que imaginaram que isso ocorreria mudando a forma de viver, sentindo realização 

pessoal, com o ego mais elevado. Em decorrência, pensou-se que as mulheres 

possam ter sofrido o impacto da aparência, antes da cirurgia, de forma mais intensa 

e negativa que os pacientes do gênero masculino, resultando em uma autoestima 

mais baixa (NICODEMO; PEREIRA; FERREIRA, 2007). 

Ambrizzi et al. (2007) avaliaram as queixas relatadas por 130 pacientes 

portadores de deformidades dentofaciais como fatores motivadores na procura do 

tratamento ortodôntico-cirúrgico. Dos 130 pacientes avaliados houve um predomínio 

do gênero feminino na procura pelo tratamento, pois 87 (66,9%) pertenciam ao 

gênero feminino, enquanto 43 (33,1%) eram do masculino. No gênero feminino 

predominaram as deformidades do grupo com má oclusão Classe II (46%). Em 

contrapartida, houve predominância de deformidades do grupo com má oclusão 

Classe III (48,8%) no gênero masculino. 

Além do subgrupo das mulheres com DDF, o subgrupo com má oclusão 

Padrão III também apresentou velocidade da DDC do “pataka” menor do que os 

indivíduos do grupo controle (Tabela 1e). As características anatômicas das 

estruturas orofaciais desses indivíduos podem proporcionar necessidade de ajustes 

funcionais durante a fala, que poderiam reduzir a velocidade da repetição da 

sequência “pataka”, por envolver a mudança rápida de posição de língua e lábio. 
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Segundo D’Agostino (1987) na deformidade anteroposterior, os fonemas 

bilabiais são articulados com substituição da oclusão bilabial pelo toque do lábio 

superior nos dentes incisivos centrais inferiores ou mesmo no ápice da língua, 

resultado em uma pressão inadequada com alteração dos fonemas quando a 

mandíbula se projeta anteriormente. 

Ao avaliar a diadococinesia por meio das emissões linguoalveolares (/t/, /n/, 

/l/ e /s/) em pacientes com má oclusão Classe III, Glass, Knapp e Bloomer (1977) 

descreveram que os indivíduos demonstraram um aumento da má-adaptação da 

língua durante a realização do teste de DDC. Os resultados deste estudo 

corroboram os encontrados no presente estudo apesar da metodologia de realização 

dos testes ter sido diferente. 

Alguns estudos demonstraram que os indivíduos portadores de má oclusão 

Classe III apresentaram mais erros na produção dos fonemas comparativamente 

aos indivíduos portadores de má oclusão Classe II. Guay; Maxwell; Beecher, (1978) 

observaram postura da língua no repouso mais baixa e retraída em indivíduos com 

má oclusão Classe III. No estudo de Vallino e Tompson (1993), os autores 

verificaram que os indivíduos com má oclusão Classe II foram capazes de realizar 

compensações em relação à postura de língua e mandíbula que permitia uma 

produção aproximada dos sons /s/ e /z/, as quais não foram realizadas pelos 

indivíduos com má oclusão Classe III, pois a língua permaneceu à distal aos 

incisivos inferiores, causando o escape do ar. Van Lierd (2006) estudou sujeitos com 

Classe II e verificou que três tipos de distúrbios articulatórios podem predominar: o 

erro na produção do som trinado /r/ e som /s/ e ensurdecimento de /z/. Farret et al. 

(1998) verificaram que houve relação significante entre má oclusão e alterações de 

fala em todos os tipos de má oclusão, entretanto, essa relação apresentou-se mais 

pronunciada nos indivíduos com Classe III, sendo o sigmatismo de sibilantes a 

alteração de fala mais frequentemente encontrada. 

Valino (1990) encontrou alterações articulatórias em indivíduos com DDF, 

dentre eles /t,d,n/ e /p,b,m/. Witzel, Ross e Munro (1980) observaram que a maioria 

dos indivíduos com DDF apresentou erros de articulação no pré-cirúrgico. Erros em 

sons labiodentais ocorreram somente em pacientes com prognatia e erros em sons 

bilabiais somente em pacientes com retrognatia. 
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Como demonstram alguns estudos, dentre eles Altmann (1987), indivíduos 

com prognatismo ou Classe III de Angle apresentaram língua hipotônica e 

posicionada no assoalho da cavidade oral, porque o crescimento da mandíbula é 

maior em relação à maxila, resultando em uma oclusão anteriorizada, o que 

favorece o posicionamento de língua alargado e rebaixado no assoalho da cavidade 

oral (SANTOS; PEREIRA, 2001). Marchesan e Bianchini (1999) relataram que por 

esse motivo a fala de indivíduos portadores de má oclusão Classe III é realizada 

com inversão labial para os fonemas bilabiais e fricativos, anteriorização de língua 

na produção dos fonemas linguodentais, enquanto os linguoalveolares e sibilantes 

são produzidos com a utilização da parte média da língua. 

Vale ressaltar que não foram encontradas diferenças significantes entre os 

subgrupos de homens e de Padrão II com seus respectivos grupos controle para 

todas as emissões de DDC avaliadas (Tabelas 1c e 1d). 

Houve maior número de mulheres e indivíduos portadores de má oclusão 

Classe III na amostra do presente estudo, o que pode ter influenciado o fato de 

diversas análises serem estatisticamente significantes ao se comparar esses 

subgrupos com seus respectivos grupos controle e não ao se comparar os 

subgrupos de homens e Padrão II com os respectivos controles. Sugere-se que 

sejam realizados estudos semelhantes ao presente, analisando grupos com maior 

número de indivíduos e equilibrados quanto ao sexo e Padrão facial. 

Além do parâmetro de velocidade da DDC já discutido anteriormente, quatro 

outros parâmetros são fornecidos pelo programa MSP: desvio padrão do período, 

coeficiente de variação do período; jitter do período e coeficiente de variação da 

intensidade. O coeficiente de variação do período mede grau de variação da taxa no 

período; o jitter mede o grau de variação ciclo-a-ciclo no período; o coeficiente de 

variação da intensidade refere-se ao grau de variação do pico da intensidade das 

emissões, medindo a habilidade em manter a intensidade das vocalizações 

constantes. Dessa forma, a oscilação ou a estabilidade das repetições podem ser 

analisadas por meio destes parâmetros refletindo em uma analise qualitativa, uma 

vez que o ritmo e/ou estabilidade estarão sendo analisados. 

Dentre todos os parâmetros da DDC que avaliam a estabilidade das 

repetições, o coeficiente de variação da intensidade jitter e desvio padrão do período 

foram os que demonstraram diferenças entre os grupos estudados. Foi encontrada 
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significância estatística quanto ao parâmetro coeficiente de variação da intensidade 

para a emissão “ta” no total de indivíduos e no subgrupo Padrão III; quanto ao 

parâmetro jitter para a emissão do “pa” no total de indivíduos e no subgrupo das 

mulheres; quanto ao parâmetro desvio padrão do período para a emissão “pa” e 

“ta”no total de indivíduos, “ta” no subgrupo Padrão III e “pa” no subgrupo das 

mulheres (Tabelas 1a, 1b e 1e), sendo que os valores dos indivíduos do grupo 

experimental foram maiores do que o Grupo Controle. 

É relevante salientar que a analise da DDC em adultos, tanto no que se 

refere à taxa de produção silábica, quanto à regularidade do ritmo e controle do 

loudness, bem como a duração silábica, podem demonstrar diferenças, tanto em 

relação à idade, entre grupos com e sem distúrbios da comunicação e entre grupos 

com distúrbio da comunicação distintos (DWORKIN; ARONSON; MULDER, 1980; 

MOURÃO, 2002). 

A intensidade da voz, do ponto de vista fisiológico está diretamente 

relacionada com a pressão subglótica da corrente aérea, formada pelo fechamento 

glótico, e pelo volume de ar durante a fonação (Behalu; Azevedo; Pontes, 2001). 

Dessa forma, as características respiratórias podem interferir no coeficiente de 

variação de intensidade, como observado na emissão do “ta” para o total de 

indivíduos e para os indivíduos com Padrão III. 

Segundo Leeper e Jones (1991) a intensidade da voz interfere na DDC uma 

vez que ao avaliar adultos jovens, encontraram diferença significante quanto à 

velocidade de repetição da vogal nas várias intensidades e quanto ao fluxo aéreo 

em diferentes condições de frequência e intensidade. 

Os demais parâmetros da DDC que se relacionam com estabilidade da 

emissão, referem-se à regularidade da duração da emissão. No presente estudo, 

houve diferença estatisticamente significante quanto ao desvio padrão do período e 

à perturbação do período. Diante desses resultados, pode-se afirmar que as 

compensações que os indivíduos portadores de deformidade dentofacial fazem em 

relação à postura de língua e mandíbula para permitir uma produção aproximada 

dos sons pode causar um desajuste na estabilidade de duração das repetições da 

DDC. 
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Com relação à DDC laríngea o único resultado estatisticamente significante 

foi que o desvio padrão do período da emissão do “i” foi maior para as mulheres com 

DDF do que as mulheres do grupo controle (Tabela 2b), o que indica maior 

irregularidade dos movimentos de abertura e fechamento de pregas vocais. 

Este resultado pode estar relacionado ao fato de que os componentes do 

sistema estomatognático se relacionam com a produção da voz devido à 

musculatura que envolve essas estruturas. A posição da mandíbula exerce 

repercussão sobre a laringe, bem como na configuração da faringe e do palato mole, 

em virtude do intrincado complexo muscular que une estas estruturas (BRANDI, 

1990). Ou seja, o fato de a maioria dos músculos que compõem o aparelho fonador 

serem os mesmos do sistema estomatognático, reforça a hipótese de que alterações 

posturais e/ou de tonicidade nestes músculos interfiram simultaneamente na 

realização das funções da articulação e da fonação (GARCIA; CAMPIOTTO, 1995). 

Sendo assim, a voz é um dos aspectos que deve ser avaliado no individuo que se 

submete a cirurgia ortognática (SOUZA; CAMPIOTTO; FREITAS, 1997). 

Diante das afirmações acima sobre a inter-relação entre as estruturas 

responsáveis pela produção da fala e da voz pode-se afirmar que uma vez que a 

anatomia dos órgãos fonoarticulatórios estão alterados nas DDFs os ajustes 

articulatórios necessários para a produção fonêmica mais próxima do normal podem 

influenciar na dinâmica laríngea. 

Pode-se observar que, quanto a DDC laríngea, não houve diferenças entre 

grupo experimental e controle quando analisados o total de indivíduos (Tabela 2a), o 

subgrupo de homens (Tabela 2c), bem como os subgrupos Padrão II e III (Tabelas 

2d e 2e). Vale ressaltar que esse resultado significante ocorreu apenas para o grupo 

de mulheres com DDF, o que pode estar relacionado às características anatômicas 

e fisiológicas da laringe da mulher serem diferentes das do homem. Isso sugere a 

necessidade de outros estudos com um número maior de indivíduos e outros 

métodos que propiciem a compreensão desse fato. 

Outro aspecto que deve ser mencionado é que a diferença entre o grupo 

experimental e controle ocorreu apenas durante a emissão da vogal “i” e não da 

vogal “a”. Embora fosse esperado que o comportamento laríngeo em ambas as 

emissões fosse semelhante, estudos anteriores demonstraram que essas duas 
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vogais trazem contribuições distintas para análise da DDC laríngea em diversas 

populações (MAGALHÃES, 2008; MODOLO et al., 2011). 

Os resultados gerais da DDC, tanto das medidas de velocidade como de 

estabilidade, obtidos durante o presente estudo, indicam a possibilidade da DDF 

ocasionar alguma dificuldade na articulação, uma vez que a DDC que avalia a 

função das estruturas fonoarticulatórias, lábio, língua (ápice e dorso) e véu palatino 

que a mesma mostrou-se alterada em algumas emissões. 

A maior parte dos estudos sobre DDC oral e laríngea referem-se a 

populações com alterações neurológicas, uma vez que a DDC é considerada como 

uma avaliação da habilidade neuromotora de lábios, língua, palato e pregas vocais 

(BAKEN; ORLIKOFF, 2000; PRATHANNE; THANAVIRATANANICH; 

PONGJANYAKUL, 2003; PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). Os resultados do 

presente estudo alertam para o fato de que alterações nas estruturas responsáveis 

pela fonoarticulação podem afetar o resultado da DDC e não apenas o controle 

neurológico do movimento. 

Quanto ao TMF houve significância estatística nas emissões de “s” e “z” nos 

subgrupos de má oclusão Padrão II, e nas emissões de “s”e “números” no subgrupo 

dos homens, em que os valores do grupo experimental foram menores que do grupo 

controle (Tabelas 3a e 3b). Vale ressaltar que o valor da probabilidade estatística 

dos “números” no Padrão II foi bem próximo do valor considerado estatisticamente 

significante. O mesmo ocorreu com o “z” no subgrupo dos homens.  

Como os TMF estão relacionados com a sustentação da fonação, eles 

sofrem interferência de diversos fatores, como o controle da função respiratória, a 

eficiência glótica, a CV e ainda o controle laríngeo (YANAGIHARA; KOIKE, 1967; 

MENDES; CASTRO, 2005). Este fato não está relacionado no presente estudo uma 

vez que o tempo máximo de fonação se mostrou alterado apenas para a produção 

das fricativas e fala encadeada mostrando que a dificuldade dos indivíduos não 

estava no controle do fluxo respiratório e sim no controle articulatório.  

A produção das vogais “a”, “i”, “u” envolve articulação apenas da vogal não 

exigindo a participação da musculatura alterada na DDF; a produção do “s” e “z” 

envolve controle de fluxo aero mediante importante envolvimento articulatório, com 

intensa participação da musculatura alterada pela DDF. Os estudos de Guay; 
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Maxwell; Beecher, (1978), Vallino e Tompson (1993) demonstram que o “s” e o “z” 

foram os fonemas que apresentaram mais erros e distorções na produção.  

Dessa forma em relação ao TMF das consoantes /s/ e /z/, a emissão de /s/ 

permite avaliar a capacidade do indivíduo em controlar o suporte aéreo pulmonar, 

sendo que, na sua produção, não há a vibração de pregas vocais, possibilitando 

avaliar a fonte friccional do som. Já no /z/, além da avaliação da fonte friccional, 

adiciona-se a da fonte glótica, uma vez que, na sua produção, ocorre a participação 

vibratória da laringe (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). Os resultados de “s” e 

“z” foram semelhantes, pois apesar do “z” não apresentar significância estatística no 

subgrupo dos homens o valor de “p” se aproximou bastante do valor de significância, 

o que demonstra não haver esse comprometimento na fonte glótica.  

De forma geral os Tempos Máximos de Fonação dos indivíduos do grupo 

controle estão de acordo com os padrões de normalidade estabelecidos por Behlau, 

Azevedo, Pontes (2001), os quais preconizam valores em torno de 20s para os 

homens e 14s para as mulheres, o mesmo não ocorre para o grupo experimental 

onde os valores encontrados estão abaixo do esperado para a normalidade.  

Os resultados do presente estudo alertam para o fato que durante a 

avaliação vocal na pratica clinica do tempo máximo de fonação a redução do tempo 

da emissão das fricativas “s” e “z” pode ocorrer devido à presença de deformidade 

dentofacial não estando relacionada com a alteração no controle do fluxo 

respiratório. 

Em se tratando dos resultados relativos à respiração não foi encontrada 

significância estatística quanto aos valores da espirometria com relação à 

capacidade vital, volume fonatório, fluxo fonatório e coeficiente fônico simples, ou 

seja o grupo de pacientes com DDF não apresentou características respiratórias 

diferentes do grupo controle. Isto pode indicar que as características respiratórias do 

GE não interferiram na habilidade de controlar a saída de ar durante a fonação 

(Tabela 4). 

Existem características anatômicas nas DDF que justificariam alterações de 

vias aéreas superiores. Na deficiência transversal da maxila, onde os pacientes 

apresentam comumente mordida cruzada posterior uni ou bilateral assim como 

apinhamento dental na região anterior, a distância entre as paredes laterais da 
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cavidade nasal e o septo nasal está frequentemente diminuída. Esta diminuição 

acarreta uma maior resistência ao fluxo aéreo nasal com consequente dificuldade 

respiratória nasal (TREVISAN, 1999; WARREN et al., 1987). 

As necessidades respiratórias afetam a posição da mandíbula e postura da 

língua e esta condição altera o equilíbrio das pressões da mandíbula e dos dentes, 

afetando a morfologia craniana e a posição dos dentes (KARACAY et al., 2006). A 

respiração oronasal, muito frequente nos indivíduos com deformidade dentofacial 

(COSTA et al., 2005; IANNI FILHO; BERTOLINI; LOPES, 2006; CORRÊA; BÉRZIN, 

2004), provoca elevação e maior extensão da cabeça relacionada à coluna cervical, 

influenciando o osso hióide e as diferentes posições intermaxilares (CUCCIA; LOTTI; 

CARADONNA, 2008). 

A relação entre a respiração oral e a DDF é relatada em alguns estudos 

realizados com crianças os quais demonstraram que as crianças respiradoras orais 

eram na maioria portadores de má oclusão Classe II (MOTTA, 2009; ALMEIDA; 

SILVA; SERPA, 2009; SIES; FARIAS; VIEIRA, 2007) sendo que a respiração oral 

muitas vezes, se mantém durante a fase adulta, as alterações respiratórias dela 

decorrentes, continuam se manifestando. 

Ribeiro e Soares (2003), avaliaram a função pulmonar de crianças 

portadoras de respiração oral e identificaram o comprometimento da função 

pulmonar em 79 por cento das crianças e padrão ventilatório diafragmatico, alterado 

em 43 por cento das crianças. Concluíram que existiram alterações posturais e 

espirometricas nas crianças respiradoras orais. 

Os resultados mostraram que os valores encontrados, relacionados com a 

capacidade vital estão de acordo com a normalidade, que segundo Pereira, Sato e 

Rodrigues (2007) seriam em média de 4,64±0,77 litros para homens e 3,14±0,65 

litros para mulheres. 

Portanto os estudos demonstram haver uma relação entre a má oclusão e a 

alteração respiratória como maior resistência ao fluxo aéreo nasal com consequente 

dificuldade respiratória nasal e a presença de respiração oronasal. Por este motivo e 

também pelo fato da maioria dos indivíduos com DDF do presente estudo serem 

respiradores orais (14,81%) ou oronasais (62,96%) seriam esperadas alterações 

respiratórias nos indivíduos do estudo, porem estas não foram encontradas.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O estudo das características respiratórias e fonoarticulatórias dos indivíduos 

portadores de deformidade dentofacial foram definidas e permitiu concluir que houve 

diferenças entre indivíduos com deformidades dentofaciais em preparo ortodôntico 

pré cirúrgico, comparativamente a indivíduos com equilíbrio dentofacial, quanto à 

velocidade e a diversos parâmetros de estabilidade da DDC oral e quanto ao desvio-

padrão da DDC laríngea.  

Em relação à velocidade da DDC oral o grupo experimental produziu menor 

número de emissões por segundo:  

• da sílaba “ka” no total de indivíduos; 

• da sequência “pataka” nos subgrupos das mulheres e do Padrão III. 

Quanto à instabilidade da DDC oral o grupo experimental apresentou valores 

mais elevados do que o controle quanto a: 

• coeficiente de variação da intensidade da sílaba “ta” no total de 

indivíduos e no subgrupo Padrão III; 

• desvio-padrão da sílaba “ta” no total de indivíduos e no subgrupo 

Padrão III e; da sílaba “pa” no total de indivíduos e  subgrupo das 

mulheres; 

• perturbação do período da sílaba “pa”, no total de indivíduos e no 

subgrupo das mulheres.  

Em relação à DDC laríngea o grupo experimental apresentou maiores 

valores de desvio-padrão da DDC do que o grupo controle. 

• para a vogal “i” no subgrupo das mulheres. 

Não houve diferenças entre indivíduos do grupo experimental e do grupo 

controle com relação às características respiratórias quanto à capacidade vital, 

volume fonatório, fluxo fonatório e quociente fônico simples.  
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O grupo experimental apresentou valores menores do que o grupo controle 

para os Tempos Máximos de Fonação: 

• da consoante “s” no subgrupo dos Homens e Padrão II; 

• da consoante “z” no subgrupo Padrão II; 

• da contagem de números no subgrupo dos Homens.  
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APÊNDICE A - Características dos indivíduos do grupo experimental quanto às 

medidas da face 

 

Indivíduos  Terço Médio 
(mm) 

Terço Inferior 
(mm) 

Altura (mm) Largura (mm) 

1 55,97 66,01 121,98 103,04 

2 62,08 73,53 135,61 98,51 

3 59,1 66,7 129,42 107,8 

4 54,24 79,28 133,52 101,17 

5 63,33 78,32 141,65 106,69 

6 58,18 83,95 142,13 106,92 

7 56,33 84,73 141,06 114,41 

8 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

9 64,5 74,07 138,57 106,66 

10 59,11 69,52 128,63 105,55 

11 56,22 82,19 138,41 107,99 

12 56,65 79,6 136,25 117,02 

13 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

14 52,35 67,94 120,28 112,13 

15 56,96 69,31 126,27 118,37 

16 54,4 60,5 114,9 102,46 

17 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

18 53,32 73,5 126,82 104,23 

19 58,99 75,47 134,46 119,32 

20 54,24 60,84 115,08 109,32 

21 55,22 61,83 117,05 114,50 

22 50,51 67,50 118,01 117,68 

23 57,76 77,62 135,38 116,26 

24 56,36 71,37 127,38 122,38 

25 59,40 70,87 130,27 120,40 

26 63,99 65,13 129,12 108,91 

27 65,23 65,45 130,68 113,83 

28 61,19 64,57 125,76 103,78 

29 61,63 82,65 144,28 122,90 

30 54,34 64,6 118,94 115,72 
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APÊNDICE B - Características dos indivíduos do grupo controle quanto às medidas 

da face 

 

Indivíduos Terço Médio 
(mm) 

Terço Inferior 
(mm) 

Altura (mm) Largura (mm) 

1 55,43 62,26 117,69 110,31 

2 59,77 67,5 127,28 120,88 

3 56,63 64,37 121 111,65 

4 60,93 68,54 129,47 127,21 

5 58,38 62,35 120,73 120,52 

6 59,49 59,54 119,03 122,5 

7 57,84 64,58 122,19 118,23 

8 59,42 63,85 123,27 113,22 

9 59,78 60,54 120,32 116,53 

10 55,77 59,17 114,94 113,92 

11 58,89 61,67 120,56 121,05 

12 59,41 65,2 124,61 115,28 

13 55,26 54,37 109,63 123,27 

14 59,11 64,6 123,71 119,28 

15 58,21 64,2 122,41 114,78 

16 57,83 64,25 118,08 108,48 

17 59,7 59,26 118,96 117,2 

18 59,44 60,96 120,4 118,1 

19 54,69 57,67 112,36 118,45 

20 61,08 59,59 120,67 119,60 

21 58,14 57,75 115,89 116,65 

22 54,53 54,81 109,34 109,74 

23 61,07 65,54 126,61 125,33 

24 59,40 62,12 121,52 121,15 

25 62,61 63,45 126,07 122,90 

26 51,64 59,01 110,65 76,69 

27 54,78 72,29 127,06 129,28 

28 58,16 59,10 117,26 110,29 

29 63,18 64,28 127,46 124,83 

30 58,12 56,89 115,01 117,60 
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APÊNDICE C - Características do grupo experimental quanto às medidas de 

trespasse vertical e horizontal 

 

Indivíduos  Trespasse Vert. (mm) Trespasse Horiz. (mm) 

1 2,47 3,03 

2 5,39 5,41 

3 3,54 3,3 

4 8,61 6,4 

5 9,02 11,4 

6 4,27 9,16 

7 2,36 3,3 

8 Não Avaliado Não Avaliado 

9 5,65 5,74 

10 5,79 13,51 

11 -10,32 9,69 

12 -4,23 2,28 

13 2,67 3,93 

14 -3,43 4,75 

15 3,18 -5,07 

16 9,28 12,25 

17 Não Avaliado Não Avaliado 

18 2,9 3,48 

19 5,06 5,21 

20 -6,01 5,99 

21 7,48 6,63 

22 -1,44 0,1 

23 3,62 4,48 

24 4,85 5,16 

25 1,40 1,06 

26 -1,71 4,15 

27 4,33 4,27 

28 -3,98 -3,9 

29 4,88 3,45 

30 3,52 -5,62 
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APÊNDICE D - Características do grupo controle quanto às medidas de trespasse 

vertical e horizontal 

 

Indivíduos Trespasse Vert. (mm) Trespasse Horiz. (mm) 

1 2,48 2,9 

2 2,25 2,75 

3 1,75 1,6 

4 2,78 2,94 

5 2,18 2,53 

6 2,35 2,1 

7 2,67 2,92 

8 2,85 2,99 

9 2,72 2,5 

10 2,71 2,4 

11 2,91 2,59 

12 2,67 2,26 

13 2,19 2,32 

14 2,79 2,47 

15 2,69 2,11 

16 2,82 2,85 

17 2,89 2,25 

18 2,84 2,73 

19 2,34 2,44 

20 2,49 1,76 

21 1,90 2,47 

22 2,48 2,08 

23 2,76 2,58 

24 2,4 2,32 

25 2,19 2,79 

26 2,91 2,98 

27 2,65 2,82 

28 1,86 2,40 

29 1,4 1,44 

30 2,59 2,68 
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APÊNDICE E - Características dos indivíduos do grupo experimental quanto aos 

dentes e oclusão 

 

Indivíduos  Dentadura Conservação 
Dentária 

Falha 
Dentária 

Linha Média Classificação  

1 Permanente Boa  Ausente   Desviada E Padrão III D e E 

2 Permanente Regular Ausente  Desviada E Padrão III D e E 

3 Permanente Regular  Ausente  Desviada E Padrão III D e E 

4 Permanente Boa  Ausente  Desviada E Padrão III D e E 

5 Permanente Boa  Ausente  Desviada D Padrão II Div. 2ª D e E 

6 Permanente Boa  Ausente  Adequada Padrão II Div. 2ª D e E 

7 Permanente Boa  Ausente  Adequada Padrão III D e E 

8 Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

9 Permanente Boa  Ausente Adequada Padrão III D e E 

10 Permanente Regular  Ausente Desviada E Padrão II Div. 2ª D e E 

11 Permanente Boa  Ausente Adequada Padrão III D e E 

12 Permanente Regular  Ausente Desviada E Padrão III D e E 

13 Permanente Regular  Ausente Adequada Padrão II Div 2ª D e E 

14 Permanente Boa  Ausente Desviada E Padrão III D e E 

15 Permanente Boa  Ausente Desviada E Padrão III D e E 

16 Permanente Regular  Ausente Adequada Padrão II Div. 1 

17 Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Não  
Avaliado 

Padrão III D e E 

18 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão II Div. 2ª D e E 

19 Permanente Boa Ausente Desviada D Padrão III D e E 

20 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão III D e E 

21 Permanente Regular Ausente Desviada D Padrão II Div. 2ª D e E 

22 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão III D e E 

23 Permanente Boa Ausente Desviada D Padrão II Div 2ª D e E 

24 Permanente Boa Ausente Desviada E Padrão III D e E 

25 Permanente Boa  Ausente Desviada E Padrão III 

26 Permanente Boa Ausente Desviada E Padrão II Div. 1 

27 Permanente Boa Ausente  Adequada Padrão II Div 2ª D e E 

28 Permanente Boa Ausente Desviada E Padrão III D e E 

29 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão II Div2ª D e E 

30 Permanente Boa Ausente Desviada D Padrão III D e E 
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APÊNDICE F - Características dos indivíduos do grupo controle quanto aos dentes 

e oclusão 

 

Indivíduos  Dentadura Conservação 
Dentária 

Falha 
Dentária 

Linha 
Média Classificação  

1 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

2 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

3 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

4 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

5 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

6 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

7 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

8 Permanente Regular Ausente Adequada Padrão I D e E 

9 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

10 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

11 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

12 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

13 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

14 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

15 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

16 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

17 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

18 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

19 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

20 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E  

21 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

22 Permanente Boa Ausente  Adequada Padrão I D e E 

23 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

24 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

25 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

26 Permanente Boa Ausente Adequada  Padrão I D e E 

27 Permanente Boa  Ausente  Adequada Padrão I D e E 

28 Permanente Boa Ausente Adequada Padrão I D e E 

29 Permanente Boa Ausente Adequada  Padrão I D e E 

30 Permanente Boa Ausente Adequada  Padrão I D e E 
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APÊNDICE G - Características dos indivíduos do grupo experimental quanto à 

relação entre os arcos dentários, uso de aparelho e prótese 

Indivíduos  Guia de 
desoclusão 

Alt.  
Horizontal 

Alt.  
Vertical 

Alt.  
Transversal 

Uso de 
prótese 

Uso de 
aparelho 

1 Ausente D e E Sobressaliencia Ausente Ausente Não Fixo 

2 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida Ausente Não Fixo 

3 Ausente D e E Ausente Mordida aberta 
anterior Ausente Não Fixo 

4 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida Ausente Não Fixo 

5 Ausente D e E Ausente Sobremordida Ausente Não Fixo 

6 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida Ausente Não Fixo 

7 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

8 Ausente D e E Ausente Sobremordida Ausente Não Fixo 

9 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

10 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

11 Ausente D e E Ausente 
Mordida aberta 

anterior e 
posterior 

Ausente Não Fixo 

12 Ausente D e E Ausente Mordida aberta 
posterior 

Mordida 
cruzada 

posterior E 
Não Fixo 

13 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

14 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

15 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

16 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

17 Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado Não Avaliado 

18 Ausente D e E Ausente Mordida aberta 
anterior Ausente Não Fixo 

19 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida 
Mordida 
cruzada 

posterior E 
Não Fixo 

20 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida Ausente Não Fixo 

21 Ausente D e E Sobressaliencia Sobremordida Ausente Não Fixo 

22 Ausente D e E Mordida de 
topo 

Mordida de 
topo Ausente Não Fixo 

23 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

24 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

25 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

26 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

27 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

28 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

29 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 

30 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Fixo 
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APÊNDICE H - Características dos indivíduos do grupo controle quanto à relação 

entre os arcos dentários, uso de aparelho e prótese 

 

Indivíduos  Guia de Desoclusão  Alt.  
Horizontal 

Alt. 
Vertical 

Alt.  
Transversal 

Uso de 
Prótese 

Uso de 
Aparelho 

1 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Não 

2 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Não 

3 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

4 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

5 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

6 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

7 Ausente Ausente Ausente Ausente Não Não 

8 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

9 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

10 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Não 

11 Ausente D Ausente Ausente Ausente Não Não 

12 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

13 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

14 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

15 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

16 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

17 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

18 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

19 Presente Ausente Ausente Ausente Não  Não 

20 Presente Ausente Ausente Ausente Não  Não  

21 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Não 

22 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não Não 

23 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não  Não 

24 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

25 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não  Não 

26 Presente Ausente Ausente Ausente Não  Não  

27 Ausente D e E  Ausente Ausente  Ausente Não Não 

28 Presente Ausente Ausente Ausente  Não Não 

29 Presente Ausente Ausente Ausente Não Não 

30 Ausente D e E Ausente Ausente Ausente Não  Não 
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APÊNDICE I - Questionário  

 

 

PRÉ (    )        PÓS (    ) _______MESES     DATA DAS AVALIAÇÕES:_____/____/___ 

 

NOME:_________________________________________________________________ 

IDADE:_______   DN:____/___/___        

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 

CIDADE:_______________________________    CEP:_____ _____________________ 

E-MAIL:____________________________________________ ____________________ 

TELEFONE:_____________________________________________________________ 

GRAU ESCOLARIDADE:_________________________________ _________________ 

PROFISSÃO:__________________________________     CASADO: SIM (   )  NÃO (   ) 

FILHOS: SIM (   )  NÃO (   ) QUANTOS:______IDADES:_ _______ SEXO:___________ 

QUANTO TEMPO DE TRATAMENTO ORTO:___________________ _______________ 

ORTODONTISTA:_____________________CIRURGIÃO:_______ _________________ 

QUAL MOTIVO DA CIRURGIA PARA VOCÊ:_________________ _________________ 

DATA DAS AVALIAÇÕES: ____/____/______. 

 

(    ) RINITE 

(    )  ASMA 

(    ) BRONQUITE 

(    ) OUTROS: ___________________________________________________ 

(    ) FUMANTE                                      QUANTO TEMPO: ________________ 

(    ) EX- FUMANTE 

(    ) ROUQUIDÃO                                     QUANTO TEMPO: ______________ 

(    ) CIRURGIA LARÍNGEA                                   QUANDO: ______________ 

(    ) HISTÓRICO FRATURA DE MANDÍBULA 

(    ) OUTRAS CIRURGIAS ORTOGNÁTICA: 

(    ) DOENÇAS REUMÁTICAS 

(    ) DÉFICITS INTELECTUAIS 

(    ) ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS 

(    ) ALTERAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 

(    ) PSICOTERAPIA 

(    ) SÍNDROMES 

(    ) OUTROS: ___________________________________________________ 
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ANEXO A - Aprovação Comitê de Ética 
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ANEXO B -  Termo de Aquiescência 
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ANEXO C - Termo de Aquiescência 
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ANEXO D - Termo de Aquiescência 
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ANEXO E - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

Clínica de Fonoaudiologia 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO / 
CARTA DE INFORMAÇÃO 

 
 
Fui convidado (a) a participar da pesquisa: “Efeito da cirurgia ortognática sobre 

o sistema miofuncional orofacial e cervical” e concordo, de forma espontânea e 
consciente, em participar deste projeto. Estou ciente que minha participação é voluntária e 
que receberei orientações sobre os resultados obtidos nos exames a serem realizados, bem 
como os devidos encaminhamentos, quando necessários. 

As avaliações para obtenção dos dados da pesquisa serão realizadas durante 3 
anos, sendo que, dentro desse período, irei comparecer até no máximo 4 (quatro) vezes à 
Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP para realização de todos os exames.  

Não serão necessárias quaisquer formas de gastos financeiros relacionados ao 
meu transporte, os quais serão custeados por órgão de fomento (FAPESP) ou pelos 
pesquisadores desse projeto (receberei o equivalente ao valor unitário das passagens de 
transporte urbano às quais tiver de utilizar). Da mesma forma, todos os alimentos que 
deverei comer também serão fornecidos pela pesquisadora. Esta pesquisa não implica em 
riscos à minha saúde ou ao tratamento odontológico realizado, não sendo prevista, portanto, 
qualquer forma de indenização quanto a este aspecto. As informações resultantes desse 
estudo e filmagens dos meus exames serão confidenciais, podendo ser divulgadas em 
discussão com outros profissionais, ou ainda, para ilustrar apresentações e publicações 
científicas. Durante todo o estudo, meu nome será mantido em sigilo. 

Fui orientado (a) que serei submetido (a) a uma avaliação onde serão realizadas 
fotos do meu corpo (de frente, costas e lado) e análises da musculatura da minha face, 
pescoço e dos movimentos dos meus lábios, língua e maxilar inferior. A avaliação da 
sensibilidade envolverá o toque de filamentos de náilon de diferentes calibres nos lábios, 
queixo, bochechas, língua, céu da boca e gengiva. 

Também serão realizadas gravações de minha fala e voz utilizando microfone e 
computador específicos, assim como filmagem e observações do meu rosto durante a minha 
mastigação e deglutição de pão francês, suco engrossado e água. 

Serei avaliado (a) quanto a minha respiração, onde ficarei sentado, em repouso e 
depois realizando um sopro forte em um bocal acoplado ao espirômetro. Em seguida, terei 
de emitir as vogais “a, i, u, s, z” prolongadas pelo maior tempo possível e farei uma 
contagem de 1 a 20. 
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Serei, também, submetido (a) à avaliação eletromiográfica, onde serão 
posicionados eletródios descartáveis na região dos músculos da minha face durante a 
mordida de uma placa específica, assim como na fala, mastigação e deglutição dos 
alimentos citados e de um pedaço de borracha de látex.  

Deverei responder a várias questões referentes à minha qualidade de vida e 
imagem corporal, além de um questionário específico sobre problemas dos músculos da 
mastigação e da articulação entre os maxilares, sendo que tais informações serão 
confidenciais e meu nome será mantido no anonimato durante todas as fases do estudo.  

Estou ciente de que caso eu queira reclamar de eventuais desconfortos oriundos 
dos procedimentos, sentir-me lesado eticamente ou quiser tirar eventuais dúvidas poderei 
entrar em contato com a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Giédre Berretin-Felix, pelo 
telefone (14) 3235-8232, ou com o Comitê de Ética e Pesquisa – FOB/USP – Fone: (14) 
3235-8356. 

As informações obtidas irão auxiliar na comprovação e compreensão das 
adaptações posturais e funcionais da respiração, mastigação, deglutição, voz, fala, além dos 
aspectos relacionados a minha qualidade de vida e imagem corporal e a ocorrência de 
disfunção temporomandibular, após tratamentos ortodônticos e cirúrgicos das deformidades 
dentofaciais, auxiliando no diagnóstico e tratamentos futuros. 

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, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 
participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal pode a qualquer 
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar 
desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e 
guardadas por força de sigilo profissional (Art. 29o do Código de Ética do Fonoaudiólogo). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de ________ . 

 

 

______________________________                         ______________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa        Profa. Dra . Giédre Berretin-Felix 

                Pesquisadora Responsável  
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