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RESUMO 



 

2 

As dificuldades de pronúncia percebidas por adultos jovens e idosos, 

ambos totalmente desdentados com ou sem próteses completas, e por adultos 

com dentição natural, foram investigadas e relacionadas a suas respectivas 

avaliações miofuncionais orais, adaptação às novas próteses e idade.  Os 

participantes foram solicitados a julgar por procedimento psicofísico a 

dificuldade de pronunciar: (1) frases com predomínio de cada fonema do 

idioma português brasileiro e (2) frases com predominância de fonemas 

fricativos. Estes julgamentos foram realizados em três sessões: (1) na condição 

oral em que se encontravam os participantes antes de tratamento odontológico, 

(2) após uma semana da instalação da prótese total e (3) após 

aproximadamente 40 dias de uso da prótese total.  As tarefas para a avaliação 

miofuncional de cada participante foram realizadas em cada sessão, gravadas 

em videocassete e posteriormente avaliadas por duas fonoaudiólogas. As 

avaliações miofuncionais indicaram alterações entre as sessões quanto às 

condições musculares, a postura de lábios e de língua, nas funções de 

deglutição, na mastigação e na fala dos usuários de prótese total, 

independente da idade dos participantes. Houve diferença entre as frases 

quanto à dificuldade para pronunciar, independentemente se os participantes 

eram ou não desdentados.  As avaliações da condição muscular e das funções 

orais foram correlacionadas com os julgamentos de dificuldade para pronúncia, 

indicando que as condições musculares e funcionais dos usuários de prótese 

total interferem na produção de frases com determinados fonemas e na 

dificuldade de sua pronúncia. 

Palavras-chave: pronúncia, aspectos miofuncionais, prótese total 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Perceived difficulties of pronunciation by totally-edentulous young adults 

and totally-edentulous old people, both with and without complete denture, and 

by adults with natural dentition were investigated and related to their oral 

miofunctional evaluations, adaptation to the usage of complete denture, and 

age. For such purpose, the participants were asked to judge by psychophysical 

procedure the difficult to pronounce: (1) sentences with predominance of each 

phoneme of the Brazilian Portuguese idiom and (2) sentences with 

predominance of fricative phonemes. These judgments were carried out in 

sessions: (1) in the oral condition that the participants exhibited before the onset 

of the dental treatment, (2) one week after the insertion of the complete denture 

and (3) after approximately 40 days of routine usage of the complete denture. 

The tasks for miofunctional evaluations of each participant were performed 

before each session, videocassette recorded and further evaluated by two 

speech therapists. The miofunctional evaluations revealed alterations in the 

muscular structures, positions of the lips and tongue, functions of deglutition, 

mastication and speech of the users of complete dentures at the three sessions, 

irrespectively of the age. There were differences among the judgments 

regarding the difficulty to pronounce the sentences, regardless whether or not 

the participants were edentulous. The evaluations of the muscular condition and 

oral functions were correlated to the judgments of the difficulty of pronunciation, 

indicating that the functional and muscular conditions of the users of complete 

dentures interfere with the production the sentences with certain phonemes, as 

well as with the difficulty of their pronunciation.  

Key-Words: Pronunciation,  miofunctional aspects, complete denture   
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O sistema estomatognático têm importância fundamental na ingestão de 

alimentos e na respiração, além disso é por meio das estruturas do sistema 

estomatognático que as expressões verbais e as faciais de alegria, sorriso, 

tristeza, medo, raiva se manifestam; sendo importante  na inter-relação entre 

os seres humanos. 

A fala como principal meio de interação social, tem sua produção 

relacionada a morfofisiologia do sistema estomatognático, sendo que os 

dentes, músculos e ossos desempenham um papel importante na 

determinação dos padrões acústicos e articulatórios. 

Por definição a articulação da fala é composta por movimentos que 

interagem estruturas como mandíbula, lábios, língua, palato mole, palato duro, 

rebordo alveolar e dentes. A língua, lábios e palato mole são estruturas 

dinâmicas que direcionarão e controlarão o fluxo aéreo. A aproximação destas 

com os dentes, palato duro e processos alveolares criam válvulas para a 

produção específica dos fonemas. 

De acordo com a lingüística (SILVA, 2000) descreveu os fonemas do 

português, falado no Brasil, pelo ponto articulatório e pelo modo como são 

produzidos, separando-os em vogais e consoantes. As vogais são sons 

sonoros produzidos com vibração das pregas vocais e de emissão livre.  As 

consoantes da língua portuguesa podem ser sonoras ou surdas (isto é, 

produzidas com ou sem vibração das pregas vocais respectivamente). Ainda 

de acordo com a autora, as consoantes são classificadas quanto ao ponto de 

articulação como bilabiais (p, b, m), labio-dentais (f, v), dentais ou alveolares (t, 

d, s, z, n, •, Y,  ,l), alveopalatais (tδ, d3, δ, 3), palatal (η, λ), velares (k, g, X) e 

glotal (h,  ). E quanto ao modo de articulação como oclusivas (p, b, t, d, k, g); 
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fricativas (f, v, s, z, δ, 3, X, h); africadas (tδ, d3); nasais (m, n, η); tepe  ( • ); 

vibrante ( Y ), retroflexa (   ) e lateral (l, λ).  

A articulação dos sons requer fluxo respiratório apropriado, um bom 

mecanismo de válvula com palato mole, língua, lábios, estruturas dental e 

alveolar suficientes para manter a tonicidade labial, liberdade de movimento da 

mandíbula e um sistema nervoso intacto (SILVERMAN, 1984). 

Dawson (1993) explicou que as relações espaciais entre as 

extremidades incisivas inferiores e as superfícies dos dentes antagonistas são 

fatores determinantes na produção de vários fonemas, assim como as relações 

dos dentes com a língua e lábios. 

Felício (1996) e Zorzi (1998) referiram que existem alterações que 

afetam os padrões de pronuncia ou de produção dos sons da língua, sendo 

que alguns destes distúrbios podem estar relacionados às estruturas ósseas e 

dentárias envolvidas com a produção da fala. 

Todo organismo apresenta mudanças progressivas durante o seu 

desenvolvimento e crescimento. O sistema estomatognático com sua grande 

plasticidade apresenta, também, variações que compreendem a coordenação 

das funções do dia-dia, assim como um equilíbrio dinâmico das estruturas 

musculares e ósseas. De acordo com Felício (1994), cada uma das funções do 

sistema estomatognático é coordenada com as outras e relacionada à 

interdependência de seus elementos constitutivos. 

Marchesan (1993) e Bianchini (1993) referiram que o sistema 

estomatognático desempenha funções de respiração, mastigação e fala, onde 

as estruturas ósseas, musculares, nervos e vasos sangüíneos comandados 
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pelo sistema nervoso central, agem de forma conjunta e qualquer alteração 

nessas estruturas pode resultar num desequilíbrio generalizado.  

As mudanças associadas à idade são altamente específicas, não só 

para cada um de nós, mas para cada um de nossos órgãos. Essas mudanças 

começam em diferentes partes do corpo, em momentos diferentes e com um 

ritmo de mudanças diferentes entre células, tecidos e órgãos, assim como 

variam de pessoa para pessoa (RIBEIRO, 1999). Com base em dados 

estatísticos, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o indivíduo é 

considerado idoso a partir dos 65 anos. (MISAHARA; RIEDEL,1984). 

O impacto do envelhecimento na voz ocorre de modo paralelo às outras 

funções do corpo, que certamente estão vinculadas com o avanço da idade 

(BEHLAU, 1999), sendo destacadas inúmeras mudanças na característica de 

fala de adultos idosos, com a produção da vogal, o início do tempo de fonação, 

a duração do segmento do fonema e a velocidade de fala. As alterações na 

laringe são evidentes na voz do idoso, associadas ao declínio das condições 

fisiológicas (BENJAMIN, 1997). 

Liss, Weismer e Rosenbek (1990) verificaram que sujeitos idosos 

produzem segmentos com duração mais longa que jovens adultos; assim a 

lentidão é uma marca da idade. Confirmaram que a variabilidade na produção 

de fala é maior em sujeitos geriátricos do que em adultos jovens, sendo esta  

ainda maior em pessoas muito idosas, isto é, acima de 87 anos. 

Os autores explicaram que a produção da fala pode ser alterada 

concomitante ao déficit de outros sistemas sensoriais, e a ausência ou 

presença de dentaduras pode afetar o ambiente sensorial dos articuladores 

orais. 
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Pacientes com próteses totais,  idosos ou não, freqüentemente se 

queixam de dificuldade para falar. Isto é compreensível já que nestes sujeitos 

encontra-se alterada a integridade morfofuncional do sistema estomatognático, 

necessária para a produção da fala. 

Quando nos deparamos com pacientes que necessitam de tratamento 

com próteses totais, estamos frente a indivíduos cujo sistema estomatognático 

foi injuriado ao mais alto grau e que necessitam da reconstituição desse 

sistema como um todo, objetivando a restauração das funções orais, tais como 

eficiência mastigatória, qualidade de fala e a própria interação social, assim 

como a estética, o conforto e a saúde que engloba seu bem estar físico e 

mental (CUNHA; FELÍCIO; BATAGLION, 1999). 

A ausência de dentes nos indivíduos gera uma dificuldade na articulação 

de certos sons. Ghi e Mcgivney (1979), Hammond e Beder (1984) e Menhert 

(1997) concluíram que a perda dos dentes não somente altera a cavidade 

articulatória, mas também resulta na perda de importantes receptores 

relacionados aos dentes, os quais exercem influência fisiológica na articulação 

da fala.  

As perdas dentárias afetam a qualidade da fala. Como explicou 

Silverman (1984), com a falta do dentes a língua se interpõe na região alveolar 

com a finalidade de estabilizar a mandíbula, porém problemas de fala podem 

resultar dessa ação muscular. 

Ao recobrir as estruturas intra-orais pela colocação da prótese, a fala 

poderá ser alterada quanto ao  ponto articulatório dos fonemas e também ao 

resultado acústico. Contudo, a colocação dos dentes é importante para a 

produção dos fonemas, bem como para o bem estar das pessoas. 
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Chierici e Lawson (1973) referiram que o paciente mantém uma fala 

aceitável se sua dentadura satisfaz os requisitos funcionais e estéticos. Mas 

que é comum esses pacientes se queixarem de sua fala, exigindo um 

diagnóstico correto antes de qualquer intervenção. 

Planfield (1977) citou que pacientes com queixas de dor e deslocamento 

da prótese ao falar devem ser encaminhados para uma avaliação miofuncional, 

a fim de auxiliar o dentista a identificar a causa da não adaptação da prótese e 

o que poderia ser feito para melhorá-la. 

Russi, Lombardo e Compagnoni (1992) referiram que a articulação da 

fala em pacientes desdentados totais está diretamente vinculada à morfologia 

das próteses que estes usam e ao relacionamento destas com as estruturas 

bucais. Tais condições podem atuar favoravelmente ou não. 

Várias causas dificultam a adaptação da prótese e da própria articulação 

da fala. Dentre as características das próteses que podem prejudicar a fala do 

usuário estão: formato ou posição dos dentes, suporte labial, base palatina, 

deslocamento da base da prótese, alterações da dimensão vertical de oclusão, 

forma e tamanho dos arcos, movimentação inadequada da língua, podendo 

resultar em mudanças acústicas. 

A composição quanto ao formato, tamanho e posição dos dentes do 

paciente desdentado estabelecem os critérios que vão nortear a seleção dos 

dentes artificiais, para que estes não interfiram durante a fala (ALDROVANDI, 

1986). 

Fonemas fricativos são os que sofrem influências dos mais diferentes 

aspectos, dentre eles a relação maxilo-mandibular, como trespasse vertical, o 

comprimento dos dentes anteriores superiores (SILVERMAN, 1984), que se 
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excessivo pode ser responsável pelo atrito entre as próteses durante a fala 

(TURANO; TURANO, 1988). 

A movimentação de lábios é um dos aspectos que pode sofrer 

interferências da condição do processo alveolar e das próteses, incluindo a 

posição e tamanho dos incisivos, porque os lábios devem ter suporte 

adequado, não sendo insuficiente nem excessivo para não afetar, 

principalmente, os fonemas bilabiais e os labiodentais nos quais os lábios 

devem se acomodar à posição dos incisivos (CHIERICI ; LAWSON, 1973). 

Telles, Hollweg e Castellucci (2003) referiram que o lábio inferior pode 

ser um bom indicador para a verificação da posição vertical dos dentes 

anteriores superiores. Os incisivos centrais superiores devem ser posicionados 

de forma a tocarem suavemente a linha seca-úmida do lábio inferior quando o 

paciente articular os fonemas /f/ e /v/.  

Outro aspecto a ser notado é o palato, com o qual a língua estabelece 

contatos, produzindo diferentes fonemas. Ao recobrir e repor estruturas quando 

se coloca uma prótese, a retro-alimentação proprioceptiva é alterada (TANAKA, 

1973), podendo relacionar-se a alterações de ponto articulatório de fonemas 

alveolares. 

Felício (1996) destacou o fato que o paciente perde a papila incisal e a 

base palatina da prótese cobre a rugosidade palatina, sendo estes pontos 

importantes para o contato da língua na produção de fonemas alvéolo 

palatinos, além de ser uma área de turbulência necessária para a produção de 

fricativas, /s/ e /z/. Palmer (1979) refere nesses casos, uma diminuição da 

sensibilidade tátil da língua e dificuldade na precisão dos pontos de articulação 

dos fonemas, como a  
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localização da rugosidade palatina e da região alveolar para a produção 

dos fonemas /l/, /t/ e /d/. 

Mais um aspecto que deve ser considerado  é o deslocamento da base 

da prótese pela não retenção devido à anatomia da área basal (TURANO; 

TURANO, 1988), provocando alterações na fala, na deglutição, lesões nos 

rebordos; não permitindo a estabilidade da prótese. 

Um outro parâmetro importante é a dimensão vertical. A dimensão 

vertical (DV) é a medida vertical da face entre dois pontos quaisquer 

selecionados arbitrariamente e convenientemente localizados um acima e outro 

abaixo da boca, normalmente na linha média. A dimensão vertical é 

classificada em DV de oclusão (DVO), quando os dentes estão em oclusão e 

DV de repouso (DVR), quando a mandíbula encontra-se na posição postural ou 

de repouso, com uma distância interoclusal de aproximadamente de 2 a 3 mm, 

conhecida como espaço funcional livre (TAMAKI, 1983). 

Tal posição mandibular é mantida por um mecanismo neuromuscular em 

que ocorre ação coordenada dos músculos elevadores da mandíbula 

(masseter, temporal e pterigoideo medial) e os abaixadores (suprahioideos), 

além dos infrahioideos e músculos das costas e pescoço. Esse equilíbrio se 

quebra quando o espaço funcional livre é invadido, por exemplo, pelo aumento 

de altura dos dentes (MEHTA; JOKGLEKAR, 1969). 

Se as próteses estiverem com DVO (dimensão vertical de oclusão) 

excessiva, ocorrerá uma distorção da face, alterações na musculatura e nas 

funções; devido à invasão do espaço funcional livre, dificultando a deglutição, a 

retenção de saliva, o selamento labial e a mastigação. Com a dificuldade de 

selamento labial, a produção dos fonemas bilabiais /p/, /b/ e /m/ (TURANO; 
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TURANO, 1988) encontram-se alterados. Poderão também, ocorrer engasgos, 

fadiga, dor e desordem temporomandibular (MEHTA;  JOGLEKAR, 1969). 

A DVO insuficiente é prejudicial para o desempenho das funções 

estomatognática, provocando dificuldade de retenção de saliva e deglutição, 

ineficiência mastigatória e fadiga muscular (MEHTA; JOGLEKAR, 1969). 

Ambas as condições, dimensão vertical aumentada ou insuficiente 

podem produzir perda da inteligibilidade da fala e voz abafada (CHIERICI; 

LAWSON, 1973). 

Burnett e Clifford (1992) e Berretin (1999) referiram que a relação entre a 

dimensão vertical de oclusão e a fonética é enfatizada pelo fato de fonemas 

fricativos serem utilizados por alguns autores para determinar o 

posicionamento dos arcos, a orientação do plano oclusal e dimensão vertical 

de oclusão em desdentados totais. 

Quanto ao freio dos lábios, da língua e bucinadores é importante 

verificar se o cordão é tenso ou com inserção longa, caso seja, estes 

dificultarão o movimento da língua causando dano à estabilidade da prótese, 

com dificuldades durante a fala, por exemplo, ao pronunciar os fonemas 

alveolares (CUNHA; ZUCCOLOTTO, 1999). 

Devem ser considerados ainda, tamanho e posição da língua em relação 

à forma dos arcos (CHIERICI; LAWSON, 1973). Esta relação língua/arcos será 

desfavorável quando as arcadas não têm dimensão para conter a língua, ou a 

língua é pequena demais para os arcos. Sujeitos com língua alargada e arcos 

estreitos podem ter dificuldades com fonemas fricativos, resultando em 

sigmatismo (JENKINS, 1978). Em ambos os casos, podem ocorrer problema 

de estabilidade das próteses (TURANO; TURANO, 1988). 
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Seifert, Runte e Lamprecht-Dinnesen (1999) verificaram no relato de um 

paciente do sexo masculino, que estava fazendo a adaptação de próteses um 

aumento da capacidade vocal para alguns semitons. As características 

acústicas da cavidade oral são modificadas à presença da prótese total, como 

também, provocam possíveis efeitos nos parâmetros vocais e articulatórios da 

fala. 

A falta de estabilidade das próteses pode gerar uma fala com 

movimentos limitados de lábios e mandíbula, comprometendo as diferenças 

acústicas entre os sons bilabiais /p/ e /b/, labiodentais /f/ e /v/ e o nível de 

sonoridade dos alveolares /t/ e /d/. A fala pode também se tornar 

incompreensível em decorrência da pequena diferenciação entre as 

consoantes anteriores e as vogais. (SILVERMAN, 1984). 

Além disso, o autor escreveu que alguns pacientes sentem-se 

embaraçados e envergonhados em usar dentaduras. A preocupação com a 

aparência e o medo de que estas caiam ao abrir a boca, são fatores 

responsáveis pela tensão na musculatura perioral, o que prejudica o nível de 

sonoridade e a estabilidade das próteses totais. 

As alterações musculares da língua, lábios, bochechas, podem contribuir 

para a dificuldade na articulação da fala. 

Dificuldades na produção de sons como /s/, /t/ e /d/ podem ser 

decorrentes de movimentação assimétrica da língua. A movimentação 

anteriorizada da língua pode deslocar as próteses interferindo em toda fala, ou 

apenas alterar fonemas fricativos (FELÍCIO, 1996). Também, a protrusão da 

língua  pode ocorrer durante a deglutição e o repouso, e chamar a atenção 

apenas durante a fala (PALMER, 1979). 
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Turano e Turano (1988) explicaram que a perda de tônus provoca o 

arqueamento das bochechas e a mandíbula assume uma posição protrusa em 

relação à maxila, concluindo-se que modificações na tonicidade dos músculos 

alteram a relação entre as estruturas envolvidas na articulação dos sons. 

Os usuários de próteses também se queixam não apenas para falar, 

mas também para mastigar, o que pode indicar dificuldades de adaptação do 

próprio sujeito ou problemas na prótese. A neuromusculatura do sistema 

estomatognático e as articulações temporomandibulares também sofrem 

modificações quando as pessoas não usam próteses ou se estas estiverem 

incorretas quanto à dimensão vertical, relação cêntrica, dentre outros requisitos 

(FELÍCIO, 1999). Contudo, cabe lembrar, que tais alterações miofuncionais 

poderiam estar presentes antes da perda dos dentes e apenas se perpetuariam 

(CUNHA; FELÍCIO; BATAGLION, 1999). 

As alterações miofuncionais podem interferir na adaptação das próteses, 

uma vez que as forças musculares estarão atuando como forças que as 

desequilibram, em vez de contribuírem para sua  estabilidade. 

Cunha, Zuccolotto e Bataglion (1999) analisaram a eficiência 

mastigatória em um indivíduo do sexo feminino, de 59 anos, com prótese 

dentária total convencional e com prótese dentária total modificada com pistas 

deslizantes de Nóbilo; concluíram que a dificuldade mastigatória existia 

independente do tipo de prótese utilizada, possivelmente por falta de 

adequação da musculatura oral e das funções de mastigação e deglutição. 

Nakamae e Takami (2003) relataram que as queixas comumente 

relatadas pelos pacientes que adquirem uma prótese total nova são entre elas: 

dificuldade em mastigar, pelo fato da prótese deslocar -se e o alimento penetrar 
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por baixo; dificuldade em falar, pois os dentes se encostam durante a 

fonoarticulação; menor espaço para a língua e bochechas; aumento da 

salivação; alteração de paladar e outros. 

Cunha et al (2003) verificaram no paciente desdentado alterações 

musculares que interferem na mobilidade dos lábios e língua, alterações das 

funções de deglutição, mastigação, fala, condição postural de lábios e língua  

relacionam-se às alterações oclusais presentes. Como também, o tratamento 

conjunto dentista e fonoaudiólogo foram favoráveis no processo reabilitador. 

Como os pacientes de prótese total são muitas vezes geriátricos, 

coexistem, ainda, outros fatores como diabetes, osteoporose, mudanças 

fisiológicas, neuromusculares (TURANO; TURANO, 1988), alterações 

respiratórias, cardíacas, desordens neurogênica (CHIERICI; LAWSON, 1973; 

SILVERMAN, 1984), danos do XII par do nervo craniano, doença de Parkison, 

acidente vascular cerebral e dificuldades do controle voluntário da musculatura 

(PALMER, 1979),  que  podem causar alteração na fala, nas funções orais e na 

adaptação das próteses totais removíveis. 

A perda de audição é freqüente em pacientes geriátricos em tratamentos 

protéticos, e pode prejudicar o auto monitoramento da fala (CHIERICI; 

LAWSON, 1973; PALMER, 1979). 

O prejuízo das funções orais, como a adaptação à prótese total também 

pode estar associado em alguns casos a xerostomia, isto é, falta ou diminuição 

da secreção salivar sendo que, uma das causas pode estar relacionada à 

ingestão de antidepressivos pelos idosos, acarretando dores, dificuldades para 

falar e comer. (ESPINELLI, 1998; BRUNETTI, 1998; PARAJARA; GUZZO, 

2000). 
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Palmer (1979) referiu que mudanças na mucosa oral, devido ao 

tabagismo, injúrias e o próprio processo de envelhecimento, diminuem a 

sensibilidade tátil da língua e conseqüentemente a localização precisa dos 

pontos de articulação dos fonemas. 

Ainda, segundo o mesmo autor é comum ocorrerem mudanças na dieta 

e postura de repouso,  que interferem na atividade e tônus muscular e estes 

diminuídos, prejudicam o aspecto motor da fala. 

Felício (1996) referiu que vários pacientes passaram por períodos 

prolongados sem dentes e esta é uma causa de distúrbios da articulação 

temporomandibular os quais, em alguns casos, acarretam problemas de fala e 

voz, principalmente, por limitação de abertura bucal, alteração na relação 

maxilo-mandibular e deslocamento de disco articular. 

A adaptação adequada à prótese total verificada para muitos pacientes é 

variável, e não significa que ocorrerá da mesma maneira para todos, pois 

existe uma complexa interação das estrutura recuperadas com os atos de 

mastigar, respirar, engolir, falar, bem como com expressões faciais. 

De acordo com a literatura, o processo de adaptação às próteses pode 

variar entre indivíduos e tende a ser mais difícil após os 40 anos de idade 

(AGNELLO; WICTORIN, 1972). 

Hamlet, Stone e McCarty (1978) explicaram que vários estudos mostram 

que a adaptação da fala com o uso da nova prótese pode estar completa em 

um mês,  embora vários pacientes sintam dificuldade por mais de seis meses. 

Geralmente, os pacientes têm habilidade para se adaptar à produção da 

fala compensando a presença da prótese, que modifica as relações pré-

existentes, mas existem pessoas que são sensíveis a essas alterações e 
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apresentam dificuldades de adaptação à prótese (GITTO; ESPOSITO; 

DRAPER, 1999).  

Felício (1996) concluiu que os problemas na fala podem ocorrer tanto 

em pacientes que colocam próteses pela primeira vez, como naqueles que 

substituem as antigas por novas. As reações ao problema são variadas, alguns 

não notam sua própria dificuldade as quais para os ouvintes são evidentes. 

Outros se queixam muito, embora, os ouvintes percebam com dificuldades 

mínimas de fala (PALMER, 1979).  

Chierici e Lawson (1973) escreveram que é possível que alguns 

pacientes percebam sua própria fala como diferente quando eles se tornam 

usuários de prótese, embora faltem estudos sobre este fato. Este fato, nos 

indica a necessidade de investigar as avaliações realizadas pelo próprio 

paciente, pelo cirurgião dentista ou mesmo pelo fonoaudiólogo. Tais 

avaliações, por exemplo, poderiam ser obtidas por meio de escalas psicofísicas 

ou ainda por análise computadorizada de acústica da fala. 

Anteriormente muitas sensações eram consideradas estritamente 

pessoais e medi-las era considerado impossível. Porém, com o advento de 

escalas psicofísicas, há evidências suficiente de que é possível estabelecer 

medidas às impressões subjetivas relacionadas a qualquer tipo de estímulo, 

físico ou não (FALEIROS-SOUZA, 1993).   

De acordo com Fucci et al (1994) desde que não existam medidas 

físicas que expressem em números a quantificação de atributos perceptuais da 

fala, procedimentos psicofísicos são necessários. 

Existem diversos procedimentos psicofísicos, chamados de métodos 

escalares, que podem ser aplicados para esta finalidade.  Em certos casos, 
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alguns destes métodos são padronizados de maneira que sua aplicação seja 

útil para fornecer um indicador de intensidade de um atributo subjetivo. Dentre 

essas escalas pode-se citar a escala category – ratio scaling (CR10) (BORG; 

BORG, 2000)  que foi elaborada para medir primordialmente  o grau de esforço 

físico e a intensidade de dor.  

Embora haja várias fundamentações teóricas na construção da escala 

CR10, uma delas refere-se ao critério de escolha de um estímulo ou evento 

padrão ao qual todas as medidas devem estar a ele referido, similar ao método 

de estimação de magnitude.  Porém, diferente do método de estimação em que 

um único padrão é fixado para todos os sujeitos, na escala CR10 o padrão 

deve ser estabelecido a estímulos ou eventos ao quais se pode estabelecer um 

valor de medida que tenha um significado comum a todos os sujeitos. Assim, a 

melhor estratégia para se determinar o padrão que possui esta propriedade 

comum seria descobrir qual dos estímulos ou eventos lhe seria atribuído a 

maior intensidade tolerável ou possível para cada sujeito, e atribuir a este 

estímulo um valor máximo fixo, por exemplo, 10, como na escala CR10.  Este 

procedimento estabelece que os julgamentos são ancorados em um nível de 

medida subjetiva a que todos os sujeitos atribuem um significado comum: a 

intensidade subjetiva máxima tolerável ou possível. Isto normaliza as 

estimativas dos sujeitos de maneira que comparações entre estimativas de 

diferentes sujeitos são plausíveis numa mesma escala numérica (BORG; 

BORG, 2001). 

Este princípio, utilizado na escala CR10, tem potencial para avaliar não 

só as percepções sensoriais, mas também atributos de caráter mais 

complexos, como bem estar, desconforto, beleza, utilidade e dificuldade do 
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desempenho diário relacionado à avaliação de risco.  Como exemplo, pode ser 

citado Moller (2000) apud Borg e Borg (2001) usou a escala CR10 para avaliar 

humor e emoções e também para medir a dificuldade (ou facilidade) de 

perceber símbolos, de seguir instruções e para estimar a qualidade de fala em 

telecomunicação. 

Muitos dos estudos têm usado a CR10 em várias situações, tratando-se 

de uma medida suficiente e considerada de fácil uso.  

Porém, na presente pesquisa utilizamos um dos princípios da construção 

da escala CR10- estimação de magnitude ancorada no nível de medida, ou 

seja, investigamos os julgamentos de dificuldade de pronúncia por meio da 

estimação de magnitude, mas tomando-se a escolha do estímulo padrão 

conforme os princípios psicofísicos utilizado na  escala CR10. 

 Na área odontológica, embora não de maneira sistemática, a fala dos 

pacientes tem sido explorada quanto à impressão que causam nos ouvintes e 

quanto à percepção do próprio falante. 

Tanaka (1973) investigou mudanças nos padrões da fala de pacientes 

com prótese totais novas. As amostras de fala foram julgadas quanto à 

inteligibilidade por fonoaudiólogos, usando escala intervalar. Verificou-se 

melhoras significativas da fala com o aumento do tempo de uso da nova 

prótese.  

Cunha, Felício e Bataglion (1999) verificaram através de uma avaliação 

fonoaudiológica, que a qualidade da fala tem influência na aceitação, no 

sucesso da adaptação das próteses e na função mastigatória. Os pacientes, os 

quais estavam satisfeitos com as novas próteses, atribuíram escores mais altos 

para a qualidade de sua fala após o tratamento protético do que à fase pré-
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tratamento. Tais dados complementaram e confirmaram os achados da 

avaliação fonoaudiológica anteriormente citada. 

De acordo com Felício e Mantelato (1998) a metodologia psicofísica se 

mostra promissora na área da percepção de fala, pois por meio dela pode-se 

compreender os diferentes processos envolvidos na comunicação, como 

localizar uma função alterada ou verificar o efeito terapêutico, favorecendo 

dessa forma tal processo. 

Por meio da percepção de fala podemos nos apropriar de uma 

linguagem e de conhecimentos, que também serão partilhados com outros 

sujeitos. 

Ao enfocar percepção de fala, deve-se compreender a interligação dos 

processos de produção de fala e recepção/compreensão. 

Os estudos apresentados indicam a possibilidade de se mensurar a 

percepção do ouvinte e do falante. 

A utilização da metodologia psicofísica, de acordo com Felício e da Silva 

(1998), tem sido empregada por pesquisadores da área de percepção de fala 

tendo como objetivos, principalmente, investigar como os sujeitos percebem 

diferentes aspectos da fala e quais são os elementos críticos da expressão oral 

para a percepção dos ouvintes. Dentre os aspectos enfocados nas referidas 

investigações estão: sotaque (BRENAN; RYAN; DAWSON, 1975); gagueira 

(FRANKEN et al, 1995); voz (KREIMAN et al, 1992; PANICO; FUKUSIMA, 

2001); inteligibilidade de fala (FUCCI; ELLIS; PETROSINO, 1990) e seleção de 

prótese auditiva (GELLER; MARGOLIS, 1984). 
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Por meio de escalas psicofísicas também foi possível diferenciar grupos 

adultos jovens e idosos, de acordo com a percepção de fala (CAPORALI, 

2001). 

Algumas pesquisas, ainda, têm envolvido a percepção da produção da 

própria fala, isto é, como os sujeitos percebem a sua própria dificuldade ou 

facilidade de produzir a fala, de acordo com o estímulo (DAWSON; MIRANDO, 

1976). 

Kanayama e Mizokami (1993) investigaram a influência da posição buco-

lingual dos dentes artificiais posteriores na pronúncia por meio da introdução de 

modificações no arranjo dos dentes. Os sujeitos pronunciavam sons com 

próteses diferentes, de acordo com as modificações nas posições dos dentes. 

As produções foram julgadas por peritos e correlacionadas à análise de 

freqüência computadorizada. Também, os próprios sujeitos julgaram o grau de 

dificuldade da pronúncia. 

Os resultados indicaram uma variação na pronúncia, de acordo com a 

mudança de posição dos dentes posteriores superiores. Essa variação, 

percebida pelos peritos como uma anormalidade da pronúncia, foi evidenciada 

na análise do espectro de freqüências que compõe o som da fala. Também foi 

verificada nos estudos uma relação entre a dificuldade ou não de pronunciar, 

percebida pelos sujeitos, com as condições do ambiente oral. 

Ao considerar as queixas relacionadas à fala de pessoas desdentadas 

ou usuárias de próteses, Felício (1998) desenvolveu dois experimentos com 

objetivo de verificar se estes sujeitos seriam capazes de perceber e quantificar 

por meio de escalas psicofísicas a dificuldade de pronunciar; e se os 

julgamentos refletiriam as diferentes condições orais. Verificou que os 
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resultados foram compatíveis com as condições de adaptação para a fala, 

portanto os sujeitos foram aptos para julgar a pronunciabilidade. As escalas 

também foram válidas para mensurar os efeitos de tratamentos. Além disso, 

concluiu-se que a fala pode ser um importante guia para a avaliação da 

funcionalidade das próteses e adaptação dos pacientes, prevenindo assim 

futuros problemas de saúde. 

Felício e da Silva (2000) pesquisaram a percepção de pronunciabilidade 

em indivíduos com Desordem Temporomandibular (DTM), durante o tratamento 

oclusal. Verificaram se os julgamentos evidenciavam a dificuldade para falar e 

se a metodologia psicofísica, era efetiva para mensurá-la. Para tal, o 

experimento foi realizado em diferentes fases do tratamento oclusal. 

De modo geral, os indivíduos consideraram mais difícil pronunciar nas 

fases em que houve mudança na cavidade oral. Também, confirmando que a 

pronunciabilidade, como julgada pelos pacientes, parece estar relacionada à 

necessidade de controlar os articuladores, a fim de compensar as mudanças 

no ambiente oral e evitar alterações na fala. Concluiu-se que os sujeitos foram 

capazes de perceber a pronunciabilidade e os julgamentos refletiram as 

condições do sistema estomatognático para a fala. 

Felício e Bortolin (2001) estudaram as relações entre a dificuldade para 

pronunciar, inclusive em condição de dor, e as condições do sistema 

estomatognático de sujeitos com DTM, durante diferentes fases do tratamento 

oclusal. No procedimento empregado os sujeitos julgaram a pronunciabilidade 

de trigramas. 

Verificou-se que os sujeitos foram capazes de julgar a pronunciabilidade 

de trigramas, mostrando que mudanças na cavidade oral com a colocação da 
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placa de oclusão, podem influenciar a dificuldade para pronunciar. Dessa forma 

as escalas psicofísicas foram válidas para mensurar a pronunciabilidade de fala 

e intensidade de dor em diferentes fases de tratamento. 

Considerando os estudos  realizados e as  referências descritas, 

desenvolvemos esse experimento objetivando investigar a dificuldade de 

pronúncia percebida por adultos jovens e idosos desdentados totais e usuários 

ou não de prótese total. 

Os participantes julgaram, por meio de procedimento psicofísico, a 

dificuldade de pronunciar  frases com predomínio de um mesmo fonema e 

frases com acúmulo  de fonemas fricativos.   

Dessa forma, a finalidade do estudo é compreender se estes 

julgamentos de dificuldade encontravam-se relacionados: 

 (1) às condições miofuncionais orais: mobilidade de lábios, língua e 

mandíbula, condição postural de lábio e língua, deglutição, mastigação, tempo 

de mastigação e fala;  ao ambiente oral, sem o uso de prótese, com prótese 

total superior, com próteses totais inadequadas e com novas próteses totais; 

(2) aos processos individuais de adaptação à prótese total; 

(3) à faixa etária dos pacientes, isto é, adultos jovens, com idade entre 

30 e 65 anos e adultos idosos com idade acima de 65 anos. 
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Nesta pesquisa investigam-se os julgamentos de dificuldade dos 

indivíduos totalmente desdentados para pronunciar frases com predomínio de 

fonemas específicos da língua portuguesa brasileira e se estes julgamentos de 

dificuldade estão relacionados às (1) condições miofuncionais orais e ao 

ambiente oral, (2) aos processos individuais de adaptação a prótese dentária e 

(3) à faixa etária dos pacientes, isto é, adultos jovens e idosos. 
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5.1. Participantes: 

Três grupos de voluntários participaram nesta pesquisa, totalizando 52 

participantes. O primeiro e o segundo grupos foram constituídos, 

respectivamente, de 20 adultos jovens (a partir de 30 anos de idade) e 16 

idosos (a partir de 65 anos de idade). Todos eles eram desdentados totais e 

receberam tratamento para instalação de prótese total.  O terceiro grupo 

(controle) foi constituído de 16 adultos (entre 30 e 61 anos de idade) com 

dentição natural. 

Os critérios de inclusão dos voluntários nesta pesquisa foram: (1) ter 

quadro auditivo compatível com a idade, (2) não apresentar problemas 

neurológicos, metabólicos ou psicológicos, (3) não ser disfágicos, (4) não ter 

problemas visuais e (5)  ser alfabetizados. 

Os sujeitos tinham como idioma nativo o português brasileiro e eles não 

apresentavam patologia de linguagem e ou fala. Além disso, eles não tinham 

experiência prévia com julgamentos de fala e com o uso de escalas 

psicofísicas.  

Todos leram e assinaram uma declaração de consentimento esclarecido 

para participar da pesquisa (Anexo 1). 

 

5.2. Material e Equipamento: 

Um audiômetro Interacoustics – modelo AD – 28 foi utilizado para 

mensurar os limiares audiométricos por via aérea e óssea dos participantes.  

Após os exames audiométricos, os participantes foram encaminhados a 

uma sala com uma cadeira odontológica, utilizada pelos participantes para que 

tivessem uma boa postura durante a avaliação miofuncional. Nesta mesma 
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sala havia uma mesa e cadeiras que foram utilizadas na sessão de 

julgamentos de dificuldade de pronúncia. Um questionário elaborado com 

intuito de verificar a presença de dor na região orofacial, uso e tempo de 

prótese total, ingestão de medicamentos e tratamentos anteriores (Anexo 2) foi 

aplicado aos participantes antes de iniciar as tarefas. 

Uma filmadora de videocassete VHS foi utilizada para gravar o 

participante realizando as tarefas de movimentos orais, de deglutição, de 

mastigação e de fala. Estas imagens foram posteriormente utilizadas para se 

realizar as avaliações miofuncionais por fonoaudiólogas. Estas avaliações 

foram registradas numa ficha específica preparada em papel sulfite (Anexo 3 ). 

Na tarefa de deglutição foram utilizados copos para que o participante 

ingerisse água filtrada e bolachas tipo “Maizena” para que fossem mastigados 

e deglutidos. Um cronômetro digital Casio foi utilizado para medir quanto tempo 

o participante levava para triturar o alimento durante a mastigação. 

Uma lista de frases proposta por Felício (1996) foi utilizada para a 

realização da análise de inteligibilidade de fala. (Anexo 4). Essas frases foram: 

F1 – Karina tem aula pela manhã 

F2 – Os ratos se escondem dos gatos 

F3 – Plínio bateu o carro num bloco 

F4 – O papel do embrulho é grande 

F5 – O palhaço chorava na chuva 

F6 – Da cozinha vinha um cheiro bom 

F7 – Olhei para o gato gordo e ri 

F8 – Tiago dançava com Janice 

F9 – Amanhã sairemos sem falta 
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F10 – Peguei a batata no caminhão 

F11 – A comida não acaba nunca 

Para as tarefas de julgamento da dificuldade de pronúncia utilizou-se 

uma folha de instrução, explicando qual o objetivo do trabalho e como seria o 

procedimento a ser seguido (Anexo 5a). Nestas tarefas foram utilizadas 

dezenove frases propostas por Berretin (1999), caracterizadas pelo predomínio 

de um mesmo fonema da língua portuguesa brasileira em cada frase. Essas 

frases foram: 

B1- Papai pediu pipoca 

B2 - O tatu mora na toca 

B3 – Cacá quer coca-cola 

B4 – A babá beija o bebê 

B5 – O dedo de Didi doeu 

B6 – Gugu gosta do gato 

B7 – Filó fez uma fita 

B8 – O saci sabe assobiar 

B9 – A chaleira está cheia de chá 

B10 – Vovó vestiu o vestido 

B11 – Zizi pousou na casa da Zezé 

B12 – O jipé é do Juca 

B13 – Mamãe comeu mamão 

B14 – O nenê nada na piscina 

B15 – O passarinho comeu a minhoca 

B16 – Roberto dirige o carro rápido 

B17 – Lili lambeu o limão 
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B18 – A arvoré dá frutos e flores 

B19 – Dislon dirige de dia 

Também foram utilizadas onze frases propostas por Felício (1996), 

balanceadas com os fonemas de nossa língua e com predomínio dos fonemas 

fricativos. Essas frases foram as mesmas utilizadas para a realização da tarefa 

da análise de inteligibilidade de fala. 

Todas as frases foram impressas individualmente em cartões de 17 x 3 

cm, com letras de fonte Times New Roman, tamanho 40 e apresentadas aos 

sujeitos para que as lessem em voz alta e julgassem a dificuldade para 

pronunciá-las. Essas frases pronunciadas foram também gravadas em uma fita 

cassete TDK AS 60 super high resolution e um aparelho stereo radio cassete 

recorder PANASONIC RX–FT 500 foi utilizado para reproduzí-las. 

 

5.3. Procedimento: 

Primeiramente todos os voluntários foram encaminhados para entrevista 

(anamnese) com a pesquisadora, com intuito de verificar possíveis sintomas 

relacionados à prótese total e as condições dos sujeitos do grupo controle.  

Após isto, eles foram encaminhados à equipe da Clínica de Fonoaudiologia da 

UNAERP para realizar exames audiológicos a fim de se determinar os limiares 

audiométricos por via aérea. O critério de normalidade adotado foi limiar de 25 

dB (nível de Audição) (Padrão ANSI, 69) para os participantes do grupo 

controle. Para os participantes dos grupos desdentados idosos foi considerado 

normal o quadro auditivo com aumentos nos limiares nas freqüências agudas 

de 4 a 8 KHZ, segundo Russo (1999). 
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Uma vez feitas essas avaliações preliminares, aqueles que atenderam 

aos critérios de inclusão para participar da pesquisa, foram então encaminhado 

para as tarefas miofuncionais e de julgamentos de dificuldade de pronúncia, em 

as três sessões com periodicidade previamente definida. 

Para os participantes desdentados a primeira sessão ocorreu antes de 

se iniciar o tratamento odontológico, com condição oral sem prótese ou com 

próteses totais inadequadas a serem trocadas. A segunda sessão ocorreu após 

uma semana da instalação da prótese total e a terceira sessão ocorreu após 

aproximadamente 40 dias após instalação da prótese total.  

Para os participantes do grupo controle, que não sofreram nenhum 

tratamento odontológico, o intervalo entre a primeira e a segunda sessão foi de 

15 dias e entre a segunda e a terceira sessão foi de 30 dias. 

Em cada sessão, as tarefas miofuncionais foram realizadas sob 

instruções da pesquisadora e gravadas em videocassete para serem avaliadas 

individualmente por duas fonoaudiólogas.  A partir das imagens em vídeo, as 

fonoaudiólogas avaliaram clinicamente as condições miofuncionais orais, 

atribuindo pontos de 0 a 3 de acordo com habilidade e funcionalidade das 

estruturas. O escore 0 foi adotado quando a condição miofuncional encontrava-

se totalmente inadequada e o escore 3 quando estava  totalmente adequada. 

          O procedimento adotado para avaliação com escores está descrito na 

tabela do Anexo 6.  

Nessa avaliação miofuncional, por não existir parâmetros padronizados 

para a avaliação de desdentados, adotaram-se aqueles empregados nos 

trabalhos de Felício (1999, 2002) e Cunha e Zuccolotto (1999), para pessoas 

que possuem seus dentes naturais e que também mostram as diferenças 
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relacionadas à ausência total de dentes ou próteses inadequadas. Para os 

participantes do grupo controle (não protetizado) foram usados os parâmetros 

de avaliação conforme Felício (1999, 2002). 

A saber, as tarefas miofuncionais realizadas pelos participantes e 

observações realizadas pela examinadora foram: 

(1) Tarefas de mobilidade das estruturas dos órgãos fonoarticulatórios. 

      Estas tarefas consistiram em repetir os seguintes movimentos realizados 

pela fonoaudióloga com (a) lábios ( movimentos de protrusão, retração e latero-

protrusão); (b) língua (movimentos de protrusão, retração, lateralidade e 

estalo); (c) mandíbula (movimentos de protrusão, abertura, fechamento, 

lateralidade). 

(2) Observações das condições posturais de lábios e língua.   Nesta 

etapa cada participante foi observado em situação em que estava relaxado, por 

exemplo, sentado na cadeira, distraído com o ambiente. Além disso, foi 

observado o seu aspecto fisionômico.  Nessas condições, observou-se a 

postura dos lábios, classificando-se posteriormente, durante a análise dos 

vídeos na folha de registro se os lábios estavam: entreabertos, totalmente 

abertos, selados sem tensão e selados com tensão. Esta observação permitia 

uma inferência sobre a musculatura labial. 

Para observar a postura da língua, primeiramente o participante foi 

instruído que seus lábios seriam separados pela examinadora e que ele 

deveria manter as estruturas orais imóveis durante o exame.  Assim, observou-

se a posição da língua na cavidade oral e durante análise do video classificou 

sua posição na folha de registro se ela estava posicionada entre os rebordos 
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alveolares, entre os arcos dentários das próteses ou entre os arcos dentários 

dentro da cavidade oral. 

(3) Tarefa de Deglutição. 

A deglutição foi avaliada em três momentos. Primeiro, solicitou-se ao 

sujeito que deglutisse a água como costumeiramente o faz e foi observada a 

participação da musculatura extra-oral.  Segundo, imediatamente após a 

deglutição, isto é, após percebida pelo tato a contração dos músculos 

suprahióideos, os lábios do paciente foram ligeiramente afastados pela 

fonoaudióloga, procurando esta interferir o mínimo possível com a realização 

da função. O terceiro, foi durante a ingestão da bolacha. Após observação da 

deglutição foram registradas: (a) presença de deglutição múltipla; (b) ação da 

língua: se havia oclusão dentária quando as próteses estavam inseridas na 

cavidade oral (nessa situação, a deglutição foi considerada alterada quanto ao 

padrão de normalidade estabelecido para sujeitos com dentição natural de 

acordo com Padovan (1976). Isto é, quando se observa a língua posicionada 

entre arcos dentários artificiais, entre rebordos alveolares ou entre arcos 

dentários); (c) ação dos lábios: se estavam contraídos durante a deglutição ou 

abertos devido à incompetência dos músculos orbiculares dos lábios; (d) 

escoamento de líquido; (e) participação dos músculos faciais, principalmente 

mentalis e às vezes tensão dos músculos cervicais e (f)  movimentos 

associados de cabeça.  

(4) Tarefa de mastigação.  

Instruiu-se o participante que mastigasse um biscoito tipo “Maizena”. 

Este alimento foi escolhido por ser de fácil mastigação e grande aceitação 

pelos desdentados. Durante a análise do vídeo, a mastigação observou-se e 
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registrou-se se foi unilateral, bilateral alternado, bilateral simultâneo ou frontal.  

O tempo para ingestão do alimento foi medido utilizando o cronômetro. 

(5) Tarefa de articulação da fala. 

Para avaliar a articulação da fala solicitou-se ao participante que 

repetisse uma lista de frases com extensão silábica variada e concentração de 

fonemas fricativos (/s/, /z/, /δ/, /3/ ) (ver frases de Felício (1996) em Material e 

Equipamento). 

Durante a realização desta função observou-se pelas imagens do video 

e registrou-se se ocorriam substituições de fonemas; alteração de ponto de 

articulação; ceceio; alteração de inteligibilidade, bem como analisou-se a 

amplitude de movimentos da mandíbula (articulação aberta ou fechada). Foram 

computadas as respectivas pontuações dos registro das observações feitas 

pelo vídeo das tarefas miofuncionais. 

O procedimento para julgar as dificuldades de pronúncia em cada 

sessão consistiu em apresentar cada frase dos Anexos 5b e 5c individualmente 

impressas em cartões e solicitou ao participante que as lesse em voz alta para 

determinar qual em cada lista era a mais difícil de pronunciar.  Pediu-se   ao 

participante que  atribuísse  a estas frases o valor 10 e que as dificuldades de 

pronunciar das outras frases de suas respectivas listas fossem estimadas 

tomando-se como referência estas frases de maior dificuldade, conforme 

procedimento psicofísico escalar baseado nos trabalhos de Borg e Borg (2001). 

O participante poderia utilizar números inteiros, fracionários ou mesmo 

combinações deles em suas estimativas. 

Antes da apresentação em ordem aleatória das frases de cada lista para 

julgamentos, a experimentadora leu em voz alta as instruções pertinentes à 
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tarefa e o participante a acompanhou, lendo em outra folha.  Exemplificou-se 

como deveria ler as frases, utilizando três frases para treino. Enfatizou-se que a 

tarefa era para avaliar as dificuldades de sua própria fala. Após esclarecidas as 

dúvidas, iniciavam-se os julgamentos. Em cada sessão os julgamentos dos 

participantes foram gravados em fita cassete. 
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Os dados de alguns participantes totalmente desdentados foram 

descartados da análise pelas seguintes razões: (1) dois participantes 

apresentaram perda auditiva severa; (2) três participantes realizaram somente 

a primeira sessão; (3) quatro participantes realizaram a primeira e a segunda 

sessão da avaliação miofuncional e julgamento psicofísico, mas não 

retornaram para a terceira sessão. Acredita-se que como apresentavam boa 

adaptação a prótese, de acordo com os relatos e as imagens analisadas, não 

tenham tido interesse em dar continuidade às avaliações. 

Para o grupo controle, somente os dados de um participante que não  

completou todo o procedimento foram descartados da análise. 

Deste modo, os dados analisados foram provenientes de uma amostra 

de 27 participantes totalmente desdentados; dentre eles 15 adultos jovens com 

média de idade de 56 anos (Grupo Jovem)  e 12 idosos com média de idade 73 

anos  (Grupo Idoso). O grupo controle, cujos participantes possuíam dentição 

natural, foi constituído de 15 participantes com média de idade de 42 anos. 

Verificou-se no início do experimento, que dos 15 pacientes 

desdentados totais do grupo jovem, 2 (13,33 %) não usavam próteses, 9 (60%) 

usavam prótese total superior e inferior e 4 (26,67 %) usavam somente prótese 

superior. 

Para o grupo idoso, verificou-se que dos 12 pacientes desdentados 

totais 10 (83,33 %) usavam prótese total superior e inferior e 2 (16,67 %) 

usavam somente prótese superior.   
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6.1. Avaliação Miofuncional 

Ao assistir em vídeo às tarefas miofuncionais realizadas pelos 

participantes, as duas fonoaudiólogas pontuaram individualmente os seguintes 

aspectos miofuncionais de cada participante em cada sessão: Mobilidade dos 

lábios (MOLA), mobilidade da língua (MOLI), mobilidade da mandíbula 

(MOMA), condição postural dos lábios (CPLA), condição postural da língua 

(CPLI), deglutição (DEG), mastigação (MAST), tempo de mastigação (MAST) e 

fala (FALA). As pontuações da primeira e da segunda fonoaudióloga para cada 

aspecto miofuncional em cada sessão foram correlacionadas para saber o grau 

de concordância entre elas. Os coeficientes da correlação de Spearman entre 

essas pontuações estão mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1: Coeficiente de Correlação de Spearman dos julgamentos entre o juizes 1 e 2 da 

Mobilidade de lábio (MOLA), Mobilidade de língua (MOLI), Mobilidade de mandíbula (MOMA), 

Condição postural de lábio (CPLA), Condição postural de língua (CPLI), Deglutição (DEG), 

Mastigação (MAST), Tempo de mastigação (TEMP) e Qualidade da fala (FALA) nas três 

sessões. 

 

Tarefa Miofuncional 1a sessão 2a sessão 3a sessão 

MOLA 0,96** 0,93** 0,86** 

MOLI 0,88** 0,82** 0,79** 

MOMA 0,90** 0,92** 0,88** 

CPLA 0,66** 0,60** 0,52** 

CPLI 0,90** 0,75** 0,92** 

DEG 0,90** 0,75** 0,88** 

MAST 0,99** 1,00** 0,99** 

TEMP 0,96** 1,00** 1,00** 

FALA 0,85** 0,93** 0,83** 

** p< 0,01 
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Nota-se que todos os coeficientes de correlação são positivos e 

relativamente altos, indicando grande concordância entre as fonoaudiólogas 

nos julgamentos.  Ao considerar este fato, as médias das pontuações das 

fonoaudiólogas para cada aspecto miofuncional de cada participante foram 

tomadas como a sua nota de avaliação.  As médias dessas notas e seus 

respectivos erros padrão para cada aspecto miofuncional para cada grupo de 

participantes, em cada sessão, são mostradas na Figura 1.  
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1a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1: Médias e Erros Padrão da avaliação miofuncional da a) mobilidade de lábio, b) 
mobilidade de língua e c) mobilidade da mandíbula. 
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1d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1f)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Médias e Erros Padrão da avaliação miofuncional da d) condição postural de lábio, e) 
condição postural da língua e f) deglutição, 
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1g)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1h)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Médias e Erros Padrão da avaliação miofuncional da g) mastigação, h) tempo de 

mastigação e i) fala. 
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Para cada aspecto miofuncional as notas foram submetidas a uma 

ANOVA, (modelo between-within)  [3 grupos x (3 sessões)]. Exceto às notas da 

condição postural de lábios (CPLA), condição postural de língua (CPLI) e 

mastigação (MAST), por apresentarem medidas ordinais. 

Essas análises constataram para: 

 
Mobilidade de lábios. Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 

11,43; p< 0,001}  e do fator sessão {F(2, 78) = 7,49; p< 0,01}.  Não houve 

interação significativa entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 2,31; p> 

0,05}. 

Comparações por contraste indicaram que as médias das notas do 

grupo controle  diferem significativamente das médias do grupo jovem na 1.a 

sessão {F(1, 39) = 10,23; p< 0,05}, na 2.a sessão {F(1, 39) = 7,95; p< 0,05} e 

na 3.a sessão {F(1, 39) = 3,75; p< 0,10}; que as médias do grupo controle  

diferem significativamente das médias do grupo idoso na 1.a sessão {F(1, 39) = 

22,15; p< 0,001}, na 2.a sessão {F(1,39) = 18,45; p< 0,001} e na 3.a sessão 

{F(1, 39) = 10,14; p< 0,05}; e que as médias das notas do grupo idoso diferem 

significativamente das médias do grupo jovem na 1.a sessão {F(1, 39) = 2,86; 

p< 0,10} e não se diferem significativamente na 2.a sessão {F(1, 39) = 2,68; p< 

1} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 1,85; p<1}. 

Ao comparar por contraste as médias das notas entre sessões houve 

diferença significativa entre a 1.a e a 2.a sessão {F(3, 39) = 2,32; p< 0,10}, 

entre a 1.a e a 3.a  sessão {F(3, 39) = 5,67; p< 0,05} e entre a 2.a e a 3.a 

sessão {F(3, 39) = 2,31; p< 0,10}. 

Mobilidade de língua: Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 

17,33; p< 0,001} e do fator sessão {F(2, 78) = 5,78; p< 0,05}. Não houve efeito 
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significativo da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 1,54; p> 

0,05}. 

Comparações das médias das notas por contraste indicaram que houve 

diferenças significativas entre o grupo controle e o grupo idoso na 1a sessão 

{F(1, 39) = 19,20; p< 0,001}, na 2a sessão {F(1, 39) = 14,78; p< 0,001} e na 3a 

sessão {F(1, 39) = 13,98; p< 0,001}; houve diferenças significativas entre o 

grupo controle e grupo jovem na 1a sessão {F(1, 39) = 14,14; p< 0,001}, na 2a 

sessão {F(1, 39) = 22,99; p< 0,001} e na 3a sessão {F(1, 39) = 9,54; p< 0,05}; e 

que não houve diferenças significativas entre o grupo idoso e  o grupo jovem 

nas 1.a ,2.a e 3.a sessão (p > 0,10).  

Ao comparar por contraste as médias entre sessões notou-se que houve 

diferença significativa entre a 1.a e 3.a sessão {F(3, 39) = 2,84; p< 0,05} e entre 

a 2.a e a 3.a sessão {F(3, 39) = 7,88; p< 0,001}. Não houve diferença 

significativa entre a 1.a e a 2.a sessão {F(3,39) = 0.71; p<1}. 

Mobilidade de mandíbula. Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 

25,98; p< 0,001}. Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 

0,92; p> 0,05} e nem da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 

0,49; p> 0,05}. 

Comparações entre as médias das notas por contraste indicaram que 

houve diferença significativa entre o grupo controle e grupo idoso na 1.a 

sessão {F(1, 39) = 24,65; p< 0,001}, na 2.a sessão {F(1, 39) = 20,89; p< 0,001} 

e na 3.a sessão {F(1, 39) = 19,73; p< 0,001}; houve diferenças significativas 

entre o grupo controle e o grupo jovem na 1.a sessão {F(3, 39) = 31,76; p< 

0,001}, na 2.a sessão {F(3, 39) = 15,35; p< 0,001} e na 3.a sessão {F(3,39) = 
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13,37; p< 0,001}; e não houve diferenças significativas entre o grupo idoso e o 

grupo jovem não na 1.a, 2.a e 3.a sessão (p > 0,10). 

Deglutição: Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 22,58; p< 

0,001} e do fator sessão {F(2, 78) = 4,70; p< 0,05}. Não houve efeito 

significativo da interação entre os fatores sessão e grupo {F(4, 78) = 0,47; p> 

0,05}. 

As comparações das médias das notas por contraste indicaram 

diferenças significativas entre o grupo controle e grupo idoso na 1.a sessão 

{F(1 ,39) = 20,32; p< 0,001}, na 2.a sessão {F(1, 39) = 14,48; p< 0,001} e na 

3.a sessão {F(1, 39) = 13,87; p< 0,001}; diferenças significativas entre o grupo 

controle e o grupo jovem na 1.a sessão {F(1, 39) = 18,53; p< 0,001}, na 2.a 

sessão {F(1, 39) = 13,64; p< 0,001} e na 3a sessão {F(1, 39) = 20,38; p< 

0,001}; e que não houve diferenças significativas entre o grupo idoso e grupo 

jovem na 1.a, 2.a e 3.a sessão (p > 0,10). 

As comparações por contraste das médias das notas entre as sessões 

indicaram diferença significativa entre a 1.a e a 3.a sessão {F(3, 39) = 2,72; p< 

0,10}. Não houve diferença significativa entre a 1.a e a 2.a sessão {F(3, 39) = 

1,62; p<1} e nem entre a 2.a e a 3.a sessão {F(3, 39) = 1,00; p<1}. 

Tempo de mastigação.  Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 32) = 

17,25; p< 0,001}, do fator sessão {F(2, 64) = 5,79; p< 0,05} e da interação entre 

os fatores sessão e grupo {F(4, 64) = 2,64; p< 0,05}. 

Comparações por contraste das médias dos tempos de mastigação 

indicaram que houve diferenças significativas entre o grupo controle e o grupo 

idoso na 2.a sessão {F(1, 32) = 7,13; p< 0,05} e na 3.a sessão {F(1, 32) = 7,89; 

p< 0,05} e que não houve diferença significativa na 1.a sessão {F(1, 32) = 1,27; 
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p<1}; que houve diferenças significativas entre o grupo controle e o grupo 

jovem na 1.a sessão {F(1, 32) = 11,85; p< 0,01}, na 2.a sessão {F(1, 32) = 

29,99; p< 0,001} e na 3.a sessão {F(1, 32) = 21,71; p< 0,001}; e que não houve 

diferenças significativas entre o grupo idoso e o grupo jovem na 1.a, 2.a e 3.a 

sessão (p > 0,10). 

Comparações por contraste das médias dos tempos entre sessões 

indicaram que houve diferença significativa entre a 1.a e a 2.a sessão {F(3, 32) 

= 5,11; p< 0,05} e entre a 2.a e a 3.a sessão {F(3, 32) = 4,99; p< 0,05} e que 

não houve diferença significativa entre a 1.a e a 3.a sessão {F(3, 32) = 1,20; p< 

1}. 

Fala. Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 25,14; p< 0,001}, do 

fator sessão {F(2, 78) = 4,51; p< 0,05} e da interação entre os fatores sessão e 

grupo {F(4, 78) = 3,19; p< 0,05}. 

Comparações por contraste das médias das notas indicaram que houve 

diferença significativa entre o grupo controle e o grupo idoso na 1.a sessão 

{F(1, 39) = 23,81; p> 0,001}, na 2.a sessão {F(1, 39) = 27,97; p< 0,001} e na 

3.a sessão {F(1, 39) = 22,20; p< 0,001}; que houve diferença significativa entre 

o grupo controle e o grupo jovem na 1.a sessão {F(1, 39) = 34,36; p< 0,001}, na 

2.a sessão {F(1, 39) = 12,12; p< 0,001} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 23,23; p< 

0,001}; e que houve diferença significativa entre o grupo idoso e o grupo jovem 

na 2.a sessão {F(1, 39) = 4,03; p< 0,10} e não na 1.a sessão {F(1, 39) = 0,42; 

p<1} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 0,03; p< 1}. 

Comparações por contraste das médias das notas entre sessões 

indicaram diferença significativa entre a 1.a e a 2.a sessão {F(3, 39) = 2,26; p< 
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0,10}, entre a 1.a e a 3.a sessão {F(3, 39) = 4,14; p< 0,05} e entre a 2.a e a 3.a 

sessão {F(3, 39) = 5,28; p< 0,05}. 

Para as notas da Condição postural de lábios (CPLA), Condição 

postural de língua (CPLI) e Mastigação (MAST), cujo nível de medida era 

ordinal, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis, da estatística não-paramétrica, 

para determinar o efeito do fator grupo em cada sessão.   

 Este teste aplicado às notas da condição postural de lábios indicou efeito 

significativo do grupo na 1.a sessão (H = 15,72; p< 0,001), na 2.a sessão (H = 

11,98; p< 0,01) e na 3.a sessão (H = 0,03; p< 0,05). Aplicado às notas da 

condição postural de língua, ele indicou efeito significativo do grupo somente 

na 1.a sessão (H = 13,61; p< 0,001). E aplicado às notas da mastigação, o 

teste indicou efeito significativo do grupo na 1.a sessão (H = 11,92; p< 0,01) e 

na 2.a sessão (H= 7,20; p< 0,05). Os demais efeitos do fator grupo nas 

sessões não foram significativos (p> 0,05). 

Para determinar o efeito do fator sessão nessas notas, fator este de 

medidas repetidas em cada grupo de participantes, aplicou-se o teste não-

paramétrico de Friedman. O teste indicou efeito significativo da sessão na 

condição postural da língua do grupo jovem (Fr = 7,63; p< 0,05). Não houve 

efeito significativo do fator sessão na condição postural de língua do grupo 

controle e nem do idoso. Também não houve efeito significativo do fator sessão 

na condição postural dos lábios e da mastigação de cada grupo (p > 0,05). 

Para sumariar essas análises, uma síntese dos efeitos significativos 

indicados pelas análises estatísticas dos fatores grupo e sessão e sua 

interação nos escores das funções miofuncionais são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores do parâmetro F das ANOVAs que indicaram efeitos significativos do fatores 

grupo e sessão e sua interação.   Mobilidade de lábio (MOLA), Mobilidade de língua (MOLI), 

Mobilidade de mandíbula (MOMA), Deglutição (DEG), Tempo de Mastigação (TEMP) e 

Qualidade de fala (FALA).  

 
 

 Grupo Sessão Interação Sessão - Grupo 

MOLA 11,43 * 7,49 **  
MOLI 17,33 * 5,78 ***  
MOMA 25,98 *   
DEG 22,58 * 4,70 ***  
TEMP 17,25 * 5,79 *** 2,64 *** 
FALA 25,14 * 4,51 *** 3,19 *** 

 
* p< 0, 001 

** p < 0, 01 

*** p< 0, 05 

 

 
 

As sínteses das comparações significativas por contrastes ao pares das 

médias dos escores entre os grupos em cada sessões estão apresentadas na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Parâmetros F das comparações significativas por contrastes entre  os grupos nas 

três sessões para a Mobilidade de lábio (MOLA), Mobilidade de língua, (MOLI), Mobilidade de 

mandíbula (MOMA), Deglutição (DEG), Tempo de Mastigação (TEMP) e Qualidade de fala 

(FALA).  

 

 Jovem vs. Idoso Controle vs. Jovem Controle vs. Idoso 
MOLA    
1.a sessão 2,86 **** 10,23 *** 22,15 * 
2.a sessão  7,95 *** 18,45 * 
3.a sessão  3,75 **** 10,14 *** 
MOLI    
1.a sessão  14,14 * 19,20 * 
2.a sessão  22,99 * 14,78 * 
3.a sessão  9,54 *** 13,98 * 
MOMA    
1.a sessão  31,76 * 24,65 * 
2.a sessão  15,35 * 20,89 * 
3.a sessão  13,37 * 19,73 * 
DEG    
1.a sessão  18,53 * 20,32 * 
2.a sessão  13,64 * 14,48 * 
3.a sessão  20,38 * 13,87 * 
TEMP    
1.a sessão  11,85 **  
2.a sessão  29,99 * 7,13 *** 
3.a sessão  21,71 * 7,89 *** 
FALA    
1.a sessão  34,36 * 23,81 * 
2.a sessão 4,03 **** 12,12 * 27,97 * 
3.a sessão  23,23 * 22,20 * 
* p< 0,001 

** p< 0,01 

*** p< 0,05 

**** p< 0,10 

 

A síntese das comparações aos pares por contrastes entre as médias 

das sessões para cada grupo estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4:  Parâmetros F das comparações significativas  por contrastes  das médias entre  

sessões para a Mobilidade de lábio (MOLA), Mobilidade de língua, (MOLI), Mobilidade de 

mandíbula (MOMA), Deglutição (DEG), Tempo de Mastigação (TEMP) e Qualidade de fala 

(FALA).  

 

 1.a vs 2.a sessão 2.a vs 3.a sessão 1.a vs.3.a sessão 

MOLA 2,32 **** 2,31 **** 5,67 *** 

MOLI  7,88 * 2,84 *** 

DEG   2,72 **** 

TEMP 5,11 *** 4,99 ***  

FALA 2,26 **** 5,28 *** 4,14 *** 

* p< 0,001 

** p< 0,01 

*** p< 0,05 

**** p< 0,10 

 

 

A síntese do teste Kruskal-Wallis do fator grupo em cada sessão para os 

escores da avaliação da Condição postural de lábios (CPLA), Condição 

postural de língua (CPLI) e Mastigação (MAST) estão sumariados na Tabela 5. 

 
 
Tabela 5: Efeito do fator grupo em cada sessão, a partir do teste de Kruskal-Wallis para a 

Condição postural de lábios (CPLA), Condição postural de língua (CPLI) e Mastigação (MAST). 

 

 CPLA CPLI MAST 
1.a sessão 15,72 * 13,61 * 11,92 ** 
2.a sessão 11,98 **  7,20 *** 
3.a sessão 0,03 ***   
* p< 0,001 

** p< 0,01 

*** p< 0,05 

 

 

O teste de Friedman aplicado aos escores para determinar o efeito das 

sessões nos escores da Condição postural de lábios (CPLA), Condição 

postural de língua (CPLI) e Mastigação (MAST somente indicou efeito 

significativo para condição postural da língua no grupo jovem.  
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6.2. Julgamentos de Dificuldade de Pronúncia  

 
Os julgamentos de dificuldade de pronunciar as frases que continham o 

predomínio de cada fonema da língua portuguesa brasileira foram tomados em 

relação àquelas de maior dificuldade para cada participante. Na Tabela 6 

apresentam-se as freqüências com que cada uma das frases foi tomada como 

a de maior dificuldade. Nota-se nessa tabela de freqüências que as frases 

consideradas de maior dificuldade de pronunciar foi a frase 19 (Dislon dirige de 

dia) nas três sessões do grupo jovem e do grupo idoso. 

No grupo controle, a frase 9 (A chaleira está cheia de chá) foi 

considerada a de maior dificuldade de pronúncia na  1.a e na 2.a sessão. e 

também a frase 3 (Cacá quer coca-cola) foi considerada de difícil pronúncia na 

2.a sessão. Na  3.a sessão as dificuldades de julgamento se distribuem entre a 

frase 5 (O dedo de Didi doeu), a frase 8 (O saci sabe assobiar) e a frase 11 

(Zizi pousou na casa da Zezé). 

 

Tabela 6: Freqüência das frases, com repetição de fonemas, tomadas como âncoras pelos 

indivíduos do grupo jovem, idoso e controle nas três sessões.  

 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 

Jo
ve

m
 

S1  1   1    2  1 1   2   1 9 

S2   1    1  2  2 1    1 2  8 

S3   1     1 2  1      1 1 8 

Id
os

o 

S1         1  4        8 

S2         2  2     1  2 6 

S3        1 3  2     1   5 

C
on

tr
ol

e S1   3  3   1 4  2        2 

S2   4  1   2 4  3        1 

S3   2  3   3 1 1 3        2 
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Na Figura 2 são apresentados os histogramas das médias dos 

julgamentos de dificuldade de pronúncia com os respectivos erros padrão em 

função das frases para cada grupo de participantes em cada sessão. 
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2a) 

 
 
 
2b) 
 

 
Figura 2: Médias e Erros Padrão  dos Julgamentos de Pronúncia das Frases com Fonemas 
Repetidos – a) Grupo Jovem e b) Grupo Idoso. 
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2c) 
 

 
Figura 2: Médias e Erros Padrão dos Julgamentos de Pronúncia das Frases com Fonemas 

Repetidos – c) Grupo Controle. 
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Uma ANOVA, (between-within), [3 grupos x (3 sessões x 19 frases)] foi 

aplicada a estes julgamentos de dificuldade de pronúncia. A análise indicou 

que houve efeito significativo do fator frases {F(18, 702) = 21,07; p< 0,001} e da 

interação entre os fatores grupo e frases {F(18, 702) = 1,96; p< 0,001}. Os 

demais efeitos não foram significativos. A saber: efeito do fator grupo {F(2, 39) 

= 2,42; p> 0,05}; efeito do fator sessão {F(2, 78) = 0,84; p> 0,05}; efeito da 

interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 1,12; p> 0,05}; interação 

entre sessão e frases {F(36, 1404) = 1,36; p> 0,05}; e interação entre os fatores 

grupo, sessão e frases {F(72, 1404) = 0,89; p> 0,05}.  

Devido à interação significativa entre os fatores grupo e frase, os 

julgamentos de dificuldade de pronúncia foram submetidos à ANOVA para 

medidas repetidas (3 sessões x 19 frases) em separado para cada grupo.  

         Nos julgamentos do grupo jovem, a ANOVA constatou efeito significativo 

do fator frases {F(18, 252) = 8,26; p< 0,001}. Não houve efeito significativo do 

fator sessão {F(2, 28) = 2,53; p> 0,05} e nem da interação entre os fatores 

sessão e frases {F(36, 504) = 0,89; p> 0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias das dificuldades das frases 

indicaram diferenças significativas entre as frases  B1 e B2 {F(1, 14) = 3,66; p< 

0,10}, entre  B2 e B3 {F(1, 14) = 8,75; p< 0,001},  entre B3 e B4 {F(1, 14) = 

6,02; p< 0,05}, entre B9 e B10 {F(1, 14) = 3,30; p< 0,10}, entre B10 e B11 {F(1, 

14) = 6,18; p< 0,05}, entre B11 e B12 {F(1, 14) = 6,97; p< 0,05}, entre  B13 e 

B14 {F(1, 14) = 8,90, p< 0,001}, entre B14 e B15 {F(1, 14) = 3,22; p< 0,10}, 

entre B17 e B18 {F(1, 14) = 6,54; p< 0,05} e entre  B18 e B19 {F(1, 14) = 12,70, 

p< 0,001}. As demais comparações entre as frases, aos pares, não foram 

significativas (p>0,10).  
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Nos julgamentos do grupo idoso a ANOVA indicou que houve efeito 

significativo do fator frases {F(18, 198) = 8,79; p< 0,001}. Não houve efeito 

significativo do fator sessão {F(2, 28) = 2,53; p> 0,05} e nem da interação entre 

os fatores sessão e frases  {F(36, 504) = 0,89; p> 0,05}. 

As comparações por contraste entre as médias de cada frase indicaram 

diferenças significativas entre as frases B7 e B8 {F(1, 11) = 19,31; p< 0,001}, 

entre  B10 e B11 {F(1, 11) = 10,73; p< 0,001}, entre B11 e B12 {F(1, 11) = 

12,89; p< 0,001} e entre  B18 e B19 {F(1, 11) = 26,29; p< 0,001}. As demais 

comparações não foram significativas (p> 0,10). 

Nos julgamentos do grupo controle, a ANOVA indicou efeito 

significativo do fator frases {F(18, 252) = 8,77; p< 0,001}. Não efeito 

significativo do fator sessão {F(2, 28) = 1,28; p > 0,05} e nem da interação entre 

os fatores sessão e frases {F(36, 504) = 1,38; p> 0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos indicaram 

diferenças significativas entre as frases B2 e B3 {F(1, 14) = 9,05; p< 0,001}, 

entre as frases B3 e B4 {F(1, 14) = 3,78; p< 0,10}, entre B4 e B5 {F(1, 14) = 

12,66; p< 0,001}, entre  B5 e B6 {F(1, 14) = 15,15; p< 0,001}, entre  B7 e B8 

{F(1, 14) = 18,40; p< 0,001}, entre B9 e B10 {F(1, 14 ) = 17,32; p< 0,001}, entre 

B10 e B11 {F(1, 14) = 6,25; p< 0,05}, entre B11 e B12 {F(1, 14) = 6,56; p< 

0,05}, entre B12 e B13 {F(1, 14) = 6,91; p<0,05}, entre  B13 e B14 {F(1, 14) = 

13,98; p< 0,001}, entre B14 e B15 {F(1, 14) = 6,18; p< 0,05}, entre B15 e B16 

{F(1, 14) = 6,46; p<0,05} e entre B18 e B19 {F(1, 14) = 22,73; p< 0,001}. As 

demais comparações não foram significativas (p> 0,10). 
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Também devido à interação significativa entre sessão e frases da 

ANOVA inicial, os julgamentos de cada frase foram, em separado, submetidos 

a uma ANOVA, (between-within), [3 grupos x (3 sessões)]. Relatam-se a seguir 

os resultados das análises para as frases em que houve efeitos significativos.  

 

Frase B2. Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 4,19; p< 

0,05}.  Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,35; p > 0,05} 

e nem da interação entre os fatores sessão e grupo {F(4, 78) = 0,83; p> 0,05}. 

A comparação por contraste entre as médias do grupo jovem e idoso 

indicou diferença significativa {F(1, 39) = 2,92; p< 0,10} na 3.a sessão. As 

comparações entre esses grupos na 1.a sessão {F(1, 39) = 2,92; p< 0,10} e 2.a 

sessão {F(1, 39) = 2,75; p< 1} não foram significativas.  

As comparações entre o grupo controle e grupo idoso indicaram 

diferença significativa na 3.a sessão {F(1, 39) = 0,03; p< 0,05}. Não houve 

diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 1,72; p< 1} e na 2.a sessão 

{F(1, 39) = 0,55; p< 1}. 

As comparações entre o grupo controle e o grupo jovem indicaram 

diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 5,22; p< 0,05}, 2.a sessão 

{F(1, 39) = 6,48; p< 0,05} e 3.a sessão {F(1, 39) = 4,03; p< 0,10}. 

 

Frase B4. Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 1,09; p< 0,05} e 

da interação entre os fatores sessão e grupo {F(4, 78) = 3,29; p< 0,05}. Não 

houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,33; p > 0,05}. Devido à 

interação significativa entre grupo e sessão, os julgamentos da frase B4 foram 
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submetidos em separado para cada grupo a uma ANOVA para medidas 

repetidas (3 sessões). 

Para os julgamentos do grupo jovem esta ANOVA indicou que houve 

efeito significativo do fator sessão {F(2, 28) = 4,06; p< 0,05}. Comparações por 

contraste entre as médias das sessões indicaram  diferença significativa entre 

a 1.a e 2.a sessão {F(1, 14) = 3,35; p< 0,10}. Não houve diferença significativa 

entre a 2.a e 3.a sessão {F(1, 14) = 2,40; p< 1}.  

A ANOVA não indicou efeito significativo do fator sessão nos 

julgamentos do grupo idoso {F(2, 22) = 2,73; p> 0,05} e do grupo controle {F(2, 

28) = 0,59; p> 0,05}. 

 

Frase B7:  Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 3,72; p< 0,05}. 

Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 1,42; p > 0,05} e da 

interação entre os fatores   grupo e sessão {F(4, 78) = 1,59; p> 0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias do grupo controle e jovem 

indicaram diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 9,30; p< 0,001}. 

Comparações na 1.a sessão {F(1, 39) = 1,68; p< 1} e na 3.a  sessão {F(1, 39) = 

2,71; p< 1} não foram significativas. 

Comparações entre o grupo controle e  grupo idoso indicaram diferenças 

significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 3,61; p< 0,10}. Não houve diferenças 

significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 0,01; p< 1} e 3.a sessão {F(1, 39) = 

0,32; p< 1}.  

Comparações entre grupo jovem e grupo idoso indicaram diferenças 

significativas na 3.a  sessão {F(1, 39) = 4,49; p< 0,05}. Não houve diferenças 
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significativas na 1.a  sessão {F(1, 39) = 1,28; p< 1} e na 2.a sessão {F(1, 39) = 

0,95; p< 1}. 

 

Frase B13: Houve efeito do fator grupo  {F(2, 39) = 3,71; p< 0,05} e da 

interação entre  os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 2,56; p< 0,05}. Não 

houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 1,94; p> 0,05}. Devido à 

interação significativa entre os fatores, ANOVA para medidas repetidas (3 

sessões) foi aplicada aos julgamentos desta frase para cada grupo de 

participantes separadamente.  

Para o grupo jovem, a ANOVA indicou efeito significativo do fator sessão 

{F(2, 28) = 6,28; p< 0,001}.  Comparações por contraste das médias indicaram 

diferenças significativas entre a 1.a e a 2.a sessão {F(1, 14) = 6,65; p< 0,05}. 

Não houve diferença significativa entre a 2.a e a 3.a sessão {F(1, 14) = 0,09; p< 

1}.  

Para o grupo controle, a ANOVA indicou efeito significativo do fator 

sessão {F(2, 28) = 6,71; p< 0,001}.  Comparações por contraste indicaram que 

as médias da 1.a e 2.a sessão se diferiram significativamente {F(1, 14) = 7,30; 

p< 0,05}. As médias da 2.a e 3.a sessão não se diferem significativamente {F(1, 

14) = 2,10; p< 1). 

Para o grupo idoso, a ANOVA não indicou efeito significativo do fator 

sessão {F(2, 22) = 0,52; p> 0,05}.  

 

Frase B15: Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 7,03; p< 0,05}. 

Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,87; p > 0,05} e da 

interação  entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 0,28; p> 0,05}. 
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Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos do grupo 

jovem e idoso indicaram diferença significativa na 3.a sessão {F(1, 39) = 3,33; 

p< 0,10}. Não houve diferença significativa na 1.a sessão {F(1, 39) = 2,17; p< 

1} e na 2.a sessão {F(1, 39) = 0,54;  p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e grupo idoso 

indicaram diferenças significativa na 2.a sessão {F(1, 39) = 3,53; p< 0,10}.  Não 

houve diferenças significativas para a 1.a sessão {F(1, 39) = 1,35; p< 1} e na 

3.a sessão {F(1, 39) = 0,80; p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e grupo jovem 

indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 7,81; p< 0,001}, na 

2.a sessão {F(1, 39) = 7,67; p< 0,001} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 8,33; p< 

0,001}. 

 

Frase B17: Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 3,76; p< 

0,05}. Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,31; p > 0,05} 

e da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 1,62; p> 0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias do grupo controle e jovem 

indicaram diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 7,37; p< 0,001} e 

na 3.a sessão {F(1, 39) = 4,37; p< 0,05}.  A diferença na 1.a sessão não foi 

significativa {F(1, 39) = 0,98; p < 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e grupo idoso 

indicaram diferença significativa na 1.a sessão {F(1, 39) = 4,04; p< 0,10}. Não 

houve diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 0,87; p< 1} e na 3.a 

sessão {F(1, 39) = 0,56; p< 1}. 
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Comparações por contraste entre o grupo jovem e grupo idoso não 

indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 1,16; p< 1}, 2.a 

sessão {F(1, 39) = 2,65; p< 1} e 3.a sessão {F(1, 39) = 1,49; p< 1}. 

 

Frase B18: Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 4,21; p< 

0,05}. Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 1,31; p > 0,05} 

e da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 1,08; p> 0,05}. 

  Comparações por contraste entre as médias do grupo jovem e grupo 

idoso indicaram diferença significativa na 1.a sessão {F(1, 39) = 3,61; p< 0,10}.  

Não houve diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 0,002; p< 1} e 3.a 

sessão {F(1, 39) = 2,62;  p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e grupo idoso 

indicaram diferença significativa na 2.a sessão {F(1, 39) = 4,25; p< 0,05}. Não 

houve diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 0,15; p< 1} e 3.a 

sessão {F(1, 39) = 0,15; p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e grupo jovem 

indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 5,88; p< 0,05}, 2.a 

sessão {F(1, 39) = 4,57; p< 0,05} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 4,55; p< 0,05}. 

 

 

Em síntese, as ANOVAs aplicadas aos julgamentos de dificuldade de 

pronúncia de frases com fonemas repetidos indicaram efeitos significativos dos 

fatores envolvidos conforme  as tabela 7 a 10. 

Nota-se  na Tabela 7 que houve somente efeito significativo do fator 

frase em cada grupo de voluntários. 
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Tabela 7: Parâmetros F significativos da ANOVA aplicada aos julgamentos de dificuldade de 

pronúncia das frases com fonemas repetidos aos  grupo de jovens, grupo de idosos e  grupo 

controle. 

 Frases Sessão Interação Sessão- Frases 

Jovem 8,26 *   

Idoso 8,79 *   

Controle 8,77 *   

* p< 0,001 

 

Na Tabela 8 estão indicados somente os efeitos significativos ao se 

aplicar ANOVAs aos julgamentos de cada frase. 

 

 
 

 

Tabela 8: Parâmetros F significativos  das ANOVAS aplicadas aos julgamentos de dificuldade 

de pronúncia de cada frase com fonemas repetidos. 

 Grupo Sessão Interação Sessão- Grupo 

Frase B2 4,19 ***   

Frase B4 1,09 ***  3,29 *** 

Frase B7 3,72 ***   

Frase B13 3,71 ***  2,56 *** 

Frase B15 7,03 ***   

Frase B17 3,76 ***   

Frase B18 4,21 ***   
*** p< 0,05 

 

Na Tabela 9 indicam-se as comparações significativas por contraste às 

frases que apresentaram efeitos significativos do fator grupo e sem interação 

significativa com o fator sessão conforme indicadas na Tabela 8. 
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Tabela 9: Parâmetros F das comparações significativas entre os grupos durante as sessões, 

dos julgamentos de dificuldade de pronúncia das frases com fonemas repetidos, indicados na 

Tabela 8, que não apresentaram efeito da interação entre fatores. 

 G. Jovem/ G. 
Idoso 

G. Controle/ G. Jovem G. Controle/ G. Idoso 

Frase B2    

1.a sessão  5,22 ***  
2.a sessão  6,48 ***  
3.a sessão 2,92 ** 4,03 **** 0,03 *** 
Frase B7    

1.a sessão    

2.a sessão  9,30 * 3,61 **** 
3.a sessão 4,49 ***   
Frase B15    

1.a sessão  7,81 *  
2.a sessão  7,67 * 3,53 **** 
3.a sessão 3,33 **** 8,33 *  
Frase B17    

1.a sessão   4,04 **** 
2.a sessão  7,37 *  

3.a sessão  4,37 ***  

Frase B18    

1.a sessão 3,61 **** 5,88 ***  
2.a sessão  4,57 *** 4,25 *** 
3.a sessão  4,55 ***  

 * p< 0,001                *** p< 0,05 

** p< 0,01                  **** p< 0,10 

 

As comparações significativas por contraste aos julgamentos das frases 

B4 e B13 após serem submetidas a ANOVAS em separado para cada grupo 

devido à interação entre fatores estão indicadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Parâmetros F das comparações significativas entre sessões das frases que 

apresentaram interação significativa entre os fatores, conforme tabela 8, para cada grupo de 

participantes.    

 1.a /2.a sessão 2.a /3.a sessão 1.a /3.a sessão 
Frase B4    
G. Jovem 3,35 ****   
G. Idoso    
G. Controle    
Frase B13    
G. Jovem 6,65 ***   
G. Idoso    
G. Controle 7,30 ***   
*** p< 0,05            **** p< 0,10 
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Na Tabela 11 apresentam-se as freqüências com que cada frase que 

continha o predomínio de fonemas fricativos da língua portuguesa brasileira foi 

tomada como a de maior dificuldade de pronunciar pelos participantes.  Nota-

se que as frases consideradas de maior dificuldade para o grupo jovem foram a 

frase 3 (Plínio bateu o carro num bloco) na 1.a e 3.a sessão e a frase 8 (Tiago 

dançava com Janice) na 1.a sessão. Na 2.a sessão foi a frase 6 (Da cozinha 

vinha um cheiro bom).  

Para o grupo idoso a frase 5 (O palhaço chorava na chuva)  foi 

considerada a de maior dificuldade de pronunciar na 1.a e 2.a sessão e a frase 

4 (O papel do embrulho é grande) na  3.a sessão. 

Nota-se para o grupo controle que a frase considerada de maior 

dificuldade de pronunciar foi a frase 2 (Os ratos se escondem dos gatos)  em 

todas as sessões. 

Tabela 11: Freqüência das frases com fonemas fricativos tomadas como âncoras pelos 

indivíduos do grupo jovem, idoso e controle nas três sessões.  

 

 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Jo
ve

m
 

S1 1 1 4 1  1 1 4 1 1  

S2  1 1  2 4 2 2 1 1 1 

S3 1 3 5 1 1 1  1 2   

Id
os

o 

S1 1 2 2  3  2 2    

S2 1  2  4 2 1 1 1   

S3 2  1 3 2 2 1 1    

C
on

tr
ol

e S1  7 1 1 1 1 1 3    

S2  5 3  4 6  2    

S3  6 1  2   5 1   
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Na Figura 3 são mostradas as médias dos julgamentos de dificuldade 

para pronunciar cada frase do conjunto com maior freqüência de fonemas 

fricativo e seus respectivos erros padrão para os grupos jovem, idoso e 

controle em cada sessão. 
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3a) 

 

3b) 

 

Figura 3: Médias e Erros Padrão dos Julgamentos de Pronúncia das Frases com Fonemas 

Fricativos – a) Grupo Jovem e  b) Grupo Idoso. 
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3c) 

 

Figuras 3: Médias e Erros Padrão dos Julgamentos de Pronúncia das Frases com Fonemas 

Fricativos – c) Grupo Controle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fricativas - Grupo Controle

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Estímulos

Di
fic

ul
da

de
 d

e 
Pr

on
ún

ci
a

Sessão 1
Sessão 2
Sessão 3



 

69 

Uma ANOVA, (between-within), [3 grupos x (3 sessões x 11 frases) foi 

aplicada aos julgamentos de dificuldade de pronunciar as frases com 

predomínio dos fonemas fricativos. A análise indicou efeito significativo do fator 

frase  {F(10, 390) = 8,54; p <0,001} e da interação entre os fatores grupo e 

frase {F(20, 390) = 15,46; p< 0,01}.  Não houve efeito significativo do fator 

grupo {F(2, 39) = 2,58; p> 0,05}, do fator sessão {F(2, 78) = 0,70; p> 0,05} e da 

interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 15,55; p> 0,05}, da 

interação entre os fatores sessão e frase {F(20, 780) = 1,09; p> 0,05} e da 

interação entre os fatores  grupos, sessão e frases {F(40, 780) = 1,08; p> 0,05}. 

Devido à interação significativa entre os fatores grupo e frases, ANOVA 

para medidas repetidas, (3 sessões x 11 frases) foi aplicada aos julgamentos 

de cada grupo em separado. 

Nos julgamentos do grupo jovem esta análise constatou efeito 

significativo do fator frases {F(10, 140) = 2,53; p< 0,01}. Não houve efeito 

significativo do fator sessão {F(2, 28) = 1,88; p> 0,05} e da interação entre 

sessão e frase {F(20, 280) = 1,28; p > 0,05}. 

Comparações das médias dos julgamentos por contraste entre frases 

indicaram diferenças significativas entre as  frases F1 e F2 {F(1, 14) = 7,25; p< 

0,05} e entre F3 e F4 {F(1, 14) = 23,26; p < 0,001}. As demais comparações 

entre frases não foram significativas (p> 0,10). 

Nos julgamentos do grupo idoso análise indicou efeito significativo do 

fator frases {F(10, 110) = 2,50; p< 0,01}. Não houve efeito significativo do fator 

sessão {F(2, 22) = 0,32; p> 0,05} e da interação entre os fatores sessão e 

frases {F(20, 220) = 0,90; p> 0,05}. As comparações das médias dos 

julgamentos por contraste entre as frases indicaram diferenças significativas 
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entre as frases F3 e F4 {F(1, 11) = 10,26; p< 0,001} e entre F4 e F5 {F(1, 11) = 

6,57; p< 0,05}. As demais comparações não foram significativas (p> 0,10). 

Nos julgamentos do grupo controle a análise indicou efeito significativo 

do fator sessão {F(2, 28) = 9,22; p< 0,001} e do fator frase {F(10, 140) = 8,57; 

p< 0,001}. Não houve efeito significativo da interação entre os fatores sessão e 

frases {F(20, 280) = 1,09; p > 0,05}. 

Comparações das médias dos julgamentos por contraste entre as frases 

indicaram diferenças significativas entre a frase F1 e F2 {F(1, 14) = 22,13; p< 

0,05}, entre F2 e F3 {F(1, 14) = 4,49; p< 0,10}, entre F3 e F4 {F(1, 14) = 9,41; 

p< 0,001}, entre F4 e F5 {F(1, 14) = 6,06; p< 0,05}, entre F5 e F6 {F(1, 14) = 

4,60; p< 0,05}, entre  F8 e F9 {F(1, 14) = 11,17, p< 0,001} e entre  F10 e F11 

{F(1, 14) = 3,21; p< 0,10}. As demais comparações entre as frases não foram 

significativas (p> 0,10). 

Também devido à interação significativa entre os fatores grupo e frases 

da ANOVA inicial, os julgamentos de dificuldade de cada frase foram 

submetidos, em separado, a uma ANOVA, between-within, [3 grupos x (3 

sessões)]. A seguir relatam-se as análises que apresentaram efeitos 

significativos: 

 

Frase F6. A análise indicou efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 

3,96; p< 0,05}. Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,39; p 

> 0,05} e da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 0,31; p> 

0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos do grupo 

controle e grupo jovem indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 
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39) = 6,53; p< 0,05} e na 2.a sessão {F(1, 39) = 5,17; p< 0,05}. Não houve 

diferença significativa na 3.a sessão {F(1, 39) = 2,30; p< 1}. 

 Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos do grupo 

controle e o grupo idoso e entre o grupo jovem e grupo idoso não indicaram 

diferenças significativas em todas sessões (p> 0,10). 

 

Frase F10. A análise indicou efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 

3,30; p< 0,05}. Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,33; p 

> 0,05} e da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 1,85; p> 

0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos do grupo 

jovem e grupo idoso indicaram diferença significativa na 3.a sessão {F(1, 39) = 

3,39; p< 0,10}. Não houve diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 

0,01; p< 1} e na 3.a sessão {F(1, 39) = 0,06; p< 1}.   

Comparações por contraste entre o grupo controle e o grupo idoso 

indicaram diferença significativa na 1.a sessão {F(1, 39) = 5,80; p< 0,05}. Não 

houve diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 1,93; p <1} e na 3.a 

sessão {F(1, 39) = 0,21; p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e jovem indicaram 

diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 5,97; p < 0,05} e na 3.a 

sessão {F(1, 39) = 5,93; p < 0,05}.  Não houve diferença significativa na 2.a 

sessão {F(1, 39) = 1,50; p< 1}. 

 



 

72 

Frase F11.   Houve efeito significativo do fator grupo {F(2, 39) = 4,45; p< 

0,05} e da interação entre os fatores grupo e sessão {F(4, 78) = 2,70; p< 0,05}. 

Não houve efeito significativo do fator sessão {F(2, 78) = 0,07; p> 0,05}. 

Comparações por contraste entre as médias dos julgamentos do grupo 

controle e grupo jovem indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 

39) = 3,61; p< 0,10}, na 2.a sessão {F(1, 39) = 5,09; p< 0,05} e na 3.a sessão 

{F(1, 39) = 7,53; p< 0,001}. 

Comparações por contraste entre o grupo controle e o grupo idoso 

indicaram diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 8,40; p< 0,001}. 

Não houve diferenças significativas na 2.a sessão {F(1, 39) = 0,71; p< 1} e na 

3.a sessão {F(1, 39) = 0,04; p< 1}. 

Comparações por contraste entre o grupo jovem e o grupo idoso 

indicaram diferença significativa na 3.a sessão {F(1, 39) = 5,66; p< 0,05}.  Não 

houve diferenças significativas na 1.a sessão {F(1, 39) = 1,22; p< 1} e na 2.a 

sessão {F(1, 39) = 1,66; p< 1}. 

 

Uma síntese dos efeitos significativos indicados pelas ANOVAs 

aplicadas aos julgamentos de dificuldade de pronúncia de frases com fonemas 

fricativos encontram-se nas Tabelas 12 a 14. 

Na Tabela 12 são indicados os efeitos significativos indicados pelas 

ANOVAs aplicadas aos julgamentos de dificuldade de pronúncia para cada 

grupo de voluntários. 

 
 

 

 

 



 

73 

Tabela 12:  Parâmetros F significativos das ANOVAs aplidadas aos julgamentos de dificuldade 

de pronúncia das frases com fonemas fricativos  aos grupo jovem, grupo idoso e grupo 

controle. 

 Frases Sessão Interação Sessão - Frases 

Jovem 2,53 *   

Idoso 2,50 *   

Controle 8,57 * 9,22 *  

* p< 0,001 

 
Na Tabela 13 apresentam-se as frases que mostraram algum efeito 

significativo ao se aplicar ANOVAs aos julgamentos de cada  uma delas. Nota-

se que somente as Frases F6, F10 e F11 foram eleitas. 

 

Tabela 13: Parâmetros F das ANOVAs aplicadas aos julgamentos de dificuldade de pronúncia 

das frases que apresentaram efeitos significativos. 

 Grupo Sessão Interação Sessão - Grupo 

Frase F6 3,96 ***   

Frase F10 3,30 ***   

Frase F11 4,45 ***  2,70 *** 
*** p< 0,05 

 

Na Tabela 14 estão as comparações significativas por contraste entre 

grupos em cada sessão para cada frase indicada na Tabela 12 . 
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Tabela 14: Parâmetros F das comparações significativas por contraste entre os grupos em 

cada sessão das frases F6, F10 e F11. 

 
 G. Jovem/G. Idoso G. Controle/ G. Jovem G. Controle/ G. Idoso 

Frase F6    
1.a sessão  6,53 ***  
2.a sessão  5,17 ***  
3.a sessão    
Frase F10    
1.a sessão  5,97 *** 5,80 *** 
2.a sessão    
3.a sessão 3,39 **** 5,93 ***  
Frase 11    
1.a sessão  3,61 **** 8,40 * 
2.a sessão  5,09 ***  
3.a sessão 5,66 *** 7,53 *  
* p< 0,001 

*** p< 0,05 

**** p< 0,10 
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6.3. Relação entre julgamentos de dificuldade de 

pronúncia e as avaliações miofuncionais 

 

Com a finalidade de investigar se existem relações entre os julgamentos 

de dificuldade de pronunciar as frases e as condições miofuncionais foram 

calculados os coeficientes de correlação entre os julgamentos de dificuldade de 

pronúncia com as notas das avaliações miofuncionais. Os coeficientes de 

correlação significativos são mostrados nas Tabelas 15 a 18 para as frases que 

continham o predomínio de cada fonema da língua portuguesa brasileira. Nas 

Tabelas 19 a 22 são mostrados os coeficientes de correlação para as frases 

que continham o predomínio de fonemas fricativos. Nas Tabelas 15 e 19 os 

coeficientes foram calculados considerando-se os dados de todos 

participantes, sem distinguí-los a que grupo pertenciam. Nas Tabelas 16 e 20 

os coeficientes foram calculados somente com os dados dos participantes do 

grupo jovem; nas Tabelas 17 e 21 com os dados do grupo idoso e nas Tabelas 

18 e 22, com os dados do grupo controle.  Nos casos em que as notas das 

avaliações miofuncionais eram medidas intervalares, calculou-se o coeficiente 

de correlação de Pearson. Nos casos em que as notas das avaliações 

miofuncionais (condição postural de lábios - CPLA, condição postural de língua 

- CPLI e mastigação - MAST) eram medidas ordinais, calculou-se o coeficiente 

de correlação de Spearman.  

Nota-se nestas tabelas que, embora se evidenciem algumas correlações 

significativas entre os julgamentos de dificuldade de pronúncia das frases e o 

resultado da avaliação miofuncional, os coeficientes apresentam valores 

absolutos baixos (acima de 0,30, mas a maioria inferior a 0,80).  
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As correlações positivas significam que quanto melhor a avaliação da  

eficiência miofuncional,  mais difícil será pronunciar as frases pelo indivíduo. 

Enquanto que as correlações negativas significam que quanto melhor é a 

avaliação da eficiência miofuncional, menor a dificuldade para pronunciar as 

frases. 
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Tabela 15 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com repetição dos fonemas 

pelo grupo de prótese (jovem e idoso) e controle, durante as três sessões.  

   
 
 
 
 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

B1     -0,32*   -0,40**           -0,36* -0,43*       -0,31* 
B2           0,33*   0,31*     -0,47** -0,36*        
B3             -0,33*               
B4                   -0,31*         
B5                         0,34*   
B6                   -0,31* -0,35*        
B7              0,34*              
B8          0,32*               0,32*   
B9                         0,32*   
B10                 -0,47**         -0,31*  
B11    -0,32*            -0,41**            
B12        -0,33*            -0,36*        
B13 -0,37*   -0,46**    -0,38*     -0,37*   -0,32*   -0,62** -0,55**      -0,45** -0,31* 
B14                            
B15                  -0,40** -0,31* -0,51**      -0,33*  
B16    -0,34*    -0,32*           -0,34*        -0,37* 
B17    -0,31*         -0,35*       -0,46**        
B18                            
B19     -0,32*                       

 
*  p< 0,05                                                

** p< 0,01 
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Tabela 16 - Coeficiente de correlação  Pearson e Spearman  (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com repetição dos fonemas 

pelo grupo jovem, durante as três sessões.   

  

 

 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

B1           0,56*                 
B2                            
B3                           -0,55* 
B4       0,53*   0,57*                  
B5                            
B6  0,54*                  -0,62*     0,63*   
B7    -0,63*                        
B8                            
B9                         0,52*   
B10          0,54*                  
B11                            
B12                   0,59*         
B13                           -0,54* 
B14  0,56*        0,59*                  
B15                            
B16 0,60*         0,56*        -0,56* -0,59*  -0,59*      -0,54* 
B17                            
B18                            
B19     -0,59*   -0,64**                   -0,54* 
 

* p< 0,05 

** p< 0,01 
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Tabela 17 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com repetição dos fonemas 

pelo grupo idoso, durante as três sessões.   

 
 
 

 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

B1                            
B2                            
B3                            
B4   -0,75**                         
B5   -0,59*                 -0,85*        
B6                            
B7                    0,84*        
B8       0,60*             0,88*        
B9                            
B10                            
B11   -0,61* -0,58*                 0,66*       
B12                    -0,84*        
B13                            
B14   -0,63*                         
B15                    -0,83*        
B16    -0,64*    -0,58*                    
B17 -0,70*    -0,87***                       
B18   -0,60*                         
B19                            
 
* p< 0,05 

** p< 0,01 

*** p< 0,001 
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Tabela 18 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com repetição dos fonemas 

pelo grupo controle, durante as três sessões.   

 
 
 

 MOLA MOLI MOMA  CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

B1       0,52*                     
B2     -0,52*                       
B3             -0,55*               
B4                            
B5       0,53*                     
B6        0,58*                    
B7       0,71**                     
B8                            
B9                            
B10                      -0,57*      
B11       0,52*                    0,52* 
B12       0,55*                     
B13     -0,59*  0,53*                -0,62*     
B14       0,52*                     
B15     -0,55*  0,56*  -0,59*             -0,53* -0,65**     
B16                           0,54* 
B17                     -0,60*       
B18                            
B19       0,67**              0,63*      0,71** 
 
* p< 0,05 

** p< 0,01 
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Tabela 19 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com fonemas fricativos pelo 

grupo de prótese (jovem e idoso) e controle, durante as três sessões.   

 
 
 
 

 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 

 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

F1     -0,34*         0,352*    -0,32* -0,40**         
F2  0,32* 0,33*                         
F3       -0,33* -0,31*                    
F4      -0,48***   -0,35*  0,31*        -0,31* -0,33* -0,32*   0,37*   -0,32* 
F5    -0,30*                       -0,37* 
F6                 -0,33*  -0,43**    0,48**     
F7        -0,31*      0,31*              
F8     -0,41**   -0,39*     -0,31*      -0,37*         
F9     -0,37*   -0,34*           -0,37* -0,33*        
F10     -0,43**   -0,33*           -0,55* -0,36*        
F11    -0,33* -0,35* -0,33*            -0,32* -0,42**         

 

* p< 0,05 

** p< 0,01 

*** p<0,001 
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Tabela 20 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com fonemas fricativos pelo 

grupo jovem, durante as três sessões.   

 
 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

F1                            
F2                         0,53*   
F3                            
F4                     -0,56* -0,54*  0,52*    
F5                0,54*   -0,53*         
F6 0,54*      0,69**                     
F7              0,53*       -0,61*       
F8     -0,52*   -0,63*          -0,60*   -0,68*       
F9                0,55*         0,52*   
F10                   -0,55*         
F11                            
 
* p< 0,05                    ** p< 0,01 
 
Tabela 21 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com fonemas fricativos pelo 

grupo idoso, durante as três sessões.   

 
 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

F1                            
F2    -0,67*           0,83*     0,83*        
F3   -0,60*                         
F4               0,84*     0,84*        
F5        0,65*                    
F6               0,84*     0,84*   0,84*     
F7          0,72**                  
F8   -0,69*          -0,61* 0,60*              
F9                            
F10     -0,676*                       
F11                            

* p< 0,05             ** p< 0,01 



 

83 

Tabela 22 - Coeficiente de correlação de Pearson e Spearman (  ) entre os julgamentos dos aspectos miofuncionais e as frases com fonemas fricativos pelo 

grupo controle, durante as três sessões.   

 

 

 
 MOLA MOLI MOMA CPLA  CPLI  DEG MAST  TEMP FALA 
 1a  2a 3a  1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

F1         -0,56*             -0,63*      
F2   0,53*               0,54*  0,56*        
F3       0,58*                     
F4                            
F5      -0,52*                      
F6        0,62*        -0,52*            
F7         -0,62*                   
F8          0,56*                  
F9         -0,73**             -0,55*      
F10                      -0,64**      
F11        0,54*              -0,53*      
 
* p< 0,05 

**p < 0,01 
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O objetivo principal dessa pesquisa foi verificar se os usuários de 

próteses totais eram capazes de perceber a dificuldade de pronunciar frases e 

mensurá-la por meio de procedimento psicofísico. Também, investigou-se a 

relação entre os julgamentos dos sujeitos e os resultados das avaliações 

miofuncionais orais. 

Considerando os resultados da avaliação miofuncional oral, analisou-se 

os dados sobre mobilidade de lábio, constatou-se diferenças significativas 

entre as sessões e entre os grupos. Ao comparar o grupo jovem e idoso a 

diferença somente ocorreu na 1.a sessão.  

Na população estudada verificou-se que no grupo jovem os participantes 

receberam escores maiores em relação ao grupo idoso quanto à realização dos 

movimentos labiais no inicio do tratamento. Com a colocação da prótese a 

mobilidade labial não se diferenciou entre os grupo jovem e idoso.  

Observou-se que o grupo jovem e o grupo idoso experimentaram o 

mesmo grau de dificuldade logo após a colocação das próteses, isto é, frente à 

nova condição oral.  Os participantes de ambos os grupos parecem controlar 

os movimentos labiais em decorrência da nova dimensão vertical, instabilidade 

da prótese, o que pode ter gerado uma tensão na musculatura e ineficiência na 

mobilidade constatada pelos examinadores. 

De acordo com as médias dos escores em cada sessão, a mobilidade 

dos lábios melhorou com a colocação das próteses (2.a sessão), e 

posteriormente devido ao tempo de uso e a sua adaptação (3.a sessão). 

Desde modo verifica-se a importância da colocação dos dentes para 

recuperação da oclusão, dimensão vertical proporcionando condições da 
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execução de movimentos musculares isolados e funcionais (PLAMFIELD, 

1977). 

Palmer e Duchane (1994) citam que o desempenho motor dos lábios  

decai com a idade. Porém, não se deve considerar o fator idade, e sim, analisar 

sua condição oral. 

Para a mobilidade da língua, verificou-se que entre as sessões 

ocorreram diferenças significativas, principalmente entre a 1.a e a 3.a sessão e 

entre a 2.a e a 3.a sessão. Constatou-se também uma diferença significativa 

entre o grupo controle e os demais.  

Verificou-se nas médias dos escores entre as sessões, que a mobilidade 

da língua foi considerada pior na 1.a e 2.a sessão em comparação a 3.a 

sessão. Isto se explica, por que no início do tratamento os sujeitos apresentam, 

em sua maioria, próteses com a oclusão inadequada ou mesmo estavam pelo 

menos sem uma das próteses, o que contribui para a alteração da musculatura 

da língua. 

A língua de pessoas desdentadas que não usam prótese torna-se 

alargada para ocupar o espaço e estabilizar a mandíbula durante a deglutição, 

e controlar o fluxo aéreo na fala (FELÍCIO, 1998).  

Grover e Craske (1992) referiram que a forma da língua, 

compreendendo comprimento e largura, e a sua curvatura parecem ser pré-

requisitos para o conhecimento de sua posição, o que provê o mapa para a 

direção adequada de várias atividades motoras da língua. 

Felício (1999) explicou que, se a língua passou longo período de tempo 

em posição inadequada, sua forma estaria alterada e o mapeamento para os 

movimentos seria compatível com esta condição. Assim sendo, mesmo que as 
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condições da cavidade sejam reconstruídas por meio de próteses, a língua não 

terá condições de modificar imediatamente sua atividade motora, devido a sua 

forma alterada. 

Também, ao colocar uma nova prótese há uma remodelação da 

cavidade oral, o que dificulta, a princípio, a execução dos movimentos. Além 

disso, muitos dos indivíduos queixam-se de dor, pois a prótese desloca-se no 

rebordo, limitando a realização da tarefa. Após os 40 dias, observa-se uma 

melhoria da mobilidade da língua. 

De acordo com a literatura, com o avanço da idade; há uma redução da 

massa muscular da língua, um crescimento de tecido conectivo e depósitos de 

gordura, que reduzirão sua mobilidade e sua força de movimentação 

(PALMER; DUCHANE, 1994; GROHER, 1999). Contudo, no presente estudo, 

verificou-se que a mobilidade de língua para indivíduos desdentados totais, foi 

a mesma independente da idade (adulto jovem e idoso). 

Para a mobilidade de mandíbula não houve diferenças entre as 

sessões. Entre os grupos apenas o controle se diferiu dos demais.  

Verificou-se pelas médias dos escores entre sessões que os 

participantes do grupo jovem na 1.a sessão apresentam uma certa dificuldade 

na mobilidade da mandíbula, isto ocorre em função a sua instabilidade oclusal, 

e da alteração de dimensão vertical. Ao colocar a nova prótese ocorreu uma 

melhoria da postura mandibular e do movimento que se manteve na 3.a 

sessão.  

Lambadakis e Karkazis (1992) analisaram por meio de radiografias 

cefalométricas, 24 pacientes durante 24 meses, e concluiu que a posição de 

repouso da mandíbula mostrou uma significativa alteração na altura vertical e 
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na posição ântero-posterior, logo após as extrações dos dentes remanescentes 

e a colocação de prótese. Todavia, após 12 meses a rotação inicial posterior 

(para frente e para cima) com o uso das novas próteses levou a mandíbula a 

assumir a posição em que se encontrava antes das extrações e da colocação 

da prótese total. Após 24 meses ocorreu pouca movimentação mandibular, não 

sendo significativo. 

Na presente pesquisa, pudemos observar apenas os efeitos imediatos 

da colocação das próteses nos movimentos mandibulares. 

A mobilidade da mandíbula não se mostrou diferente entre o grupo 

jovem e idoso. Matsuda (2001) verificou que todos os indivíduos idosos 

apresentaram movimentos mandibulares satisfatórios, não havendo 

correlações destes movimentos com as funções de mastigação e deglutição 

dos indivíduos. 

Para a condição postural dos lábios verificou-se diferenças 

estatísticas significativas entre as três sessões e entre grupos. 

Também se observou, pelas médias dos escores entre as sessões, que 

esta condição modifica-se principalmente no grupo de prótese. 

Inicialmente, a fisionomia do desdentado, muitas vezes em decorrência 

da perda de dentes, apresenta uma modificação da neuromusculatura com 

diminuição de tonicidade, o que o deixa com as bochechas flácidas. A 

mandíbula assume uma posição protrusiva e os lábios parecem sempre 

contraídos.  

Aldrovandi (1986) referiu que as inserções musculares podem mostrar-

se modificadas em virtude do processo de reabsorção alveolar. Desse modo, a 

inserção superior do músculo mentalis parece aproximar a face superior da 
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parte basal da mandíbula, já que existe pouco osso alveolar. A contração 

permanente em que estão os músculos do mento e do lábio inferior no sentido 

de manter a boca cerrada determina maior saliência do mento. 

A perda da dimensão vertical de oclusão interferiria na aparência 

estética e condição postural da mandíbula do desdentado. Quando há 

diminuição da dimensão vertical os sinais estéticos são: encurtamento do terço 

inferior da face, comissura oral mais acentuada e protrusão do lábio inferior 

(MEHTA; JOGLEKAR, 1969). Também Espinelli (1998) citou que a perda da 

elasticidade dos tecidos da região labial em decorrência da alteração da 

dimensão vertical, comum entre os idosos, faz com que ocorra que o lábio 

inferior fique em posição invertida; isso o deixa exposto às agressões 

ambientais e à exposição mais prolongada ao sol. Essa condição, associada a 

outros fatores como tabagismo, deficiências nutricionais, e mudanças que a 

idade produz nos tecidos pode facilitar a ação oncogênica. 

Douglas (1993) acompanhou por meio de radiografias cefalométricas da 

face, durante 20 anos, 24 pacientes portadores de prótese total, avaliando a 

evolução da mudança do complexo craniofacial. Constatou que a mandíbula 

rotacionou para trás resultando em perda da dimensão vertical de oclusão 

(diminuição da altura da face), aumento do prognatismo (classe III aparente) e 

o osso mandibular teve uma significante redução e o da maxila não. 

Possivelmente, essa condição favoreceu as alterações musculares do 

desdentado. 

No presente estudo, com a inserção da nova prótese (2.a sessão), 

observou-se uma melhoria na condição da postura dos lábios, principalmente 
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no grupo jovem. Acredita-se que tal fato se deva a um maior número de 

participantes nesse grupo com condição oclusal inadequada. 

Outro dado importante é o que os pacientes idosos quase não 

apresentam mudanças da condição postural da 1.a para 2.a sessão. Estes 

apresentavam uma tensão da musculatura dos lábios em ambas as sessões, e 

na 3.a sessão a condição postural  fica mais diferenciada, ou seja, ocorreu uma 

diminuição da contração desta musculatura . 

Em trabalhos anteriores, Cunha, Felício e Bataglion (1999) verificaram 

que com a instalação das próteses, alguns pacientes (51,85%) apresentaram 

aumento de tensão na musculatura labial e mentoniana. Acredita-se que isso 

seja decorrente do estiramento provocado nos tecidos, pelo espaço ocupado 

pelas próteses, principalmente na região de vestíbulo e também pelo esforço 

para contê-las, associado, ainda, à vergonha de usá-las. Após um mês de uso 

das próteses notou-se uma diminuição nesta contração, indicando uma 

adaptação a nova situação. Esses dados estão de acordo com os resultados 

verificados na presente pesquisa. 

Para a condição postural de língua verificou-se uma diferença 

significativa principalmente na 1.a sessão entre grupos, e no grupo jovem entre 

a 1.a, 2.a e 3.a sessão.  

Pela média dos escores atribuídos verificou-se que os participantes 

apresentaram melhoria na condição postural da língua ao colocarem a prótese 

total (2.a sessão). 

Verificou-se nas avaliações que os músculos da língua também se 

apresentavam numa postura que poderia ser considerada adaptada às 

condições da cavidade oral, isto é, língua interposta entre arcos dentários 
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artificiais ou rebordos alveolares. Silverman (1984) referiu que a musculatura 

da língua assume uma ação estabilizadora, ou seja, interpõe-se entre os arcos 

gengivais para dar estabilidade à mandíbula. 

Com a instalação das próteses observou-se que a língua assumiu uma 

postura mais retraída em vários pacientes, o que é benéfico por aproximar-se 

de um padrão de normalidade, indicando que a mesma não precisa mais ser 

utilizada para compensar a insuficiência da dimensão vertical; mantendo-se 

para a 3.a sessão nessa mesma condição. 

Cunha, Felício e Bataglion (1999) também verificaram que os pacientes 

ao inserirem a nova prótese total, apresentaram melhora na condição postural 

da língua, o que se manteve após um mês de avaliação. 

De acordo com os autores, em decorrência de todo o desequilíbrio do 

sistema estomatognático encontrado nos pacientes desdentados podem 

ocorrer, também, alterações nas funções estomatognáticas de deglutição, 

mastigação e fala. Contudo, cabe lembrar, que em certos casos tais disfunções 

miofuncionais poderiam estar presentes mesmo antes da perda dos dentes e 

apenas se perpetuaram. 

Para a deglutição verificou-se que ocorreram diferenças significativas 

entre as sessões, principalmente da 1.a para 3.a sessão.  

Observou-se que as médias dos escores atribuídos à deglutição são 

melhores na 2.a sessão, indicando uma função mais adequada que se mantém 

para a 3.a sessão. 

De acordo com as condições oclusais iniciais do grupo de prótese são 

esperados movimentos compensatórios, como a interposição da língua entre 
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rebordo alveolar superior e inferior ou arcos dentários artificiais, e uma grande 

tensão do músculo mentalis e orbicular dos lábios para realizarem a função. 

Pode-se dizer, que este seria um padrão atípico se estivessem nos 

referindo a pacientes com dentição natural. Todavia, em desdentados, as 

próprias condições das estruturas ou mesmo das próteses podem tornar 

necessárias às ações musculares compensatórias (CUNHA; FELÍCIO; 

BATAGLION, 1999; MATSUDA, 2001). 

Para que a deglutição ocorra é preciso que exista uma determinada 

dimensão vertical, que é propiciada pela interposição da língua na falta dos 

dentes. Mesmo com a prótese total, se estas tiverem uma dimensão vertical de 

oclusão inadequada, a maneira de atingi-la, a fim de estabilizar a mandíbula, é 

com a participação da língua (MEHTA; JOGLEKAR, 1969; SHEPPARD; 

SHEPPARD, 1977; LAIRD, 1978; TURANO; TURANO, 1988; FELÍCIO, 1999), 

consequentemente esses pacientes apresentarão dificuldades funcionais e de 

retenção de saliva na deglutição. 

Com a inserção das novas próteses ocorreu uma melhora na deglutição. 

Alguns pacientes deixaram de deglutir com a interposição da língua. Contudo, 

houve pacientes que deglutiam com excessiva tensão de lábios e mento.  

Essa hiperatividade do músculo mentoniano provoca o deslocamento da 

prótese inferior (TALLGREN, 1961). De grande importância é a atenção dada a 

espessura da base da prótese inferior, pois como colocado por Strain (1986) 

existem regiões vitais que dão estabilidade à prótese, sendo que se a base 

estiver volumosa na região do lábio inferior, este pressionará a prótese 

forçando-a para cima. 
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Uma outra causa para a hiperatividade da musculatura perioral é a 

oposição que ela realiza à musculatura da língua, se esta estiver empurrando 

as próteses para frente. Cria-se então, uma alternância de movimento antero-

posterior pela ação língua-lábios, que pode levar a reabsorção alveolar 

(SHEPPARD; SHEPPARD, 1977). 

Ocorreram também diferenças significativas entre  o grupo controle e os 

grupos de prótese (jovem e idoso). 

Como esperado a função de deglutição no grupo controle se dá dentro 

dos padrões de normalidade, enquanto no grupo de prótese estava alterada em 

decorrência de toda modificação do sistema estomatognático. 

Robbins, Hamilton e Kempster et al (1992), apud Gleeson (1999), 

verificaram que a velocidade da deglutição se lentifica após os 45 anos e que 

aos 70 anos de idade o tempo do processo de deglutição é significativamente 

menor que aquele em indivíduos acima de 45 anos. Em nosso estudo, 

analisou-se o comportamento da musculatura e não ocorreram diferenças entre 

o grupo jovem e o grupo idoso. 

Fucile et al (1998) referiram que nos idosos saudáveis identificados com 

algumas dificuldades nas funções de deglutição e mastigação, estas estavam 

relacionadas ao uso de próteses dentárias. 

Para a mastigação ocorreram diferenças significativas entre grupos na 

1.a sessão e na 2.a sessão.  

           Observou-se pela média dos escores entre sessões que os pacientes na 

1.a sessão apresentavam um padrão de mastigação condizente à sua condição 

oral, ou seja, os pacientes sem prótese amassam o alimentam com a língua, 

havendo uma incoordenação dos movimentos mandibulares.  Já os que 
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possuíam somente prótese superior tentam quebrar o alimento entre o rebordo 

inferior e a prótese, ou muitas vezes engoliam o alimento em pedaços maiores; 

e os pacientes com prótese total, com dimensão vertical alterada, trituravam o 

alimento muitas vezes na região anterior, devido à condição mandibular 

alterada e/ou unilateralmente, que também é um padrão desfavorável à 

estabilidade da prótese. Esses dados concordam os achados de Silva (1999), a 

qual verificou que mais de 50% dos participantes, usuários de prótese total 

parciais e totais, apresentavam protrusão da mandíbula durante a mastigação 

do pão e também participação excessiva da  boca. 

As reduções da dimensão vertical encontradas na 1.a sessão também 

trazem conseqüências para a mastigação, diminuindo sua eficiência (MEHTA; 

JOGLEKAR ,1969); o que  indica a importância da recolocação dos dentes, 

proporcionando-lhes melhores padrões de mastigação (TALLGREN; 

MIZUTANI; TRYDE, 1989).  

Cunha e Zuccolotto (1999) referiram que a mastigação unilateral é 

considerada desfavorável para a adaptação da prótese, pois ocorrerá 

movimento de báscula o que proporcionará o deslocamento desta e a 

introdução de alimentos dentro da prótese provocando lesões na mucosa oral. 

Assim os escores atribuídos ao grupo jovem são mais baixos do que ao 

grupo idoso, na 1.a e 2.a sessão. Deve-se considerar que os participantes que 

compõe o grupo jovem possuem condições oclusais mais desfavoráveis em 

relação ao outro grupo, pois os sujeitos jovens apresentavam próteses com a 

oclusão inadequada ou mesmo usavam somente uma das próteses. 

Ao inserirem a nova prótese os participantes do grupo jovem mantiveram 

o mesmo padrão mastigatório da sessão anterior e poucas mudanças 
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ocorreram para o grupo idoso. Pode-se sugerir que isto tenha ocorrido como 

persistência de um padrão anteriormente aprendido ou em conseqüência da 

dificuldade em realizar e coordenar os movimentos mastigatórios com as novas 

próteses. 

Cunha e Zuccolotto (1999) salientaram que se deve lembrar da ação da 

musculatura durante a realização da mastigação, pois muitas vezes a 

modificação do padrão mastigatório não se dá apenas pelas condições 

oclusais; ao contrário, exige uma nova programação neuromuscular, que 

ocorre por meio de um processo de aprendizagem para que se desenvolva 

uma mastigação adequada à prótese. 

Com a colocação dos dentes artificiais, a mastigação será diferente, ou 

seja, haverá contatos iguais, tanto no lado de trabalho como no lado de 

balanceio, a fim de que a prótese se mantenha no lugar (TURANO; TURANO, 

1988). 

Matsuda (2001) verificou em seu estudo que a mastigação na maioria 

dos sujeitos idosos realizaram o movimento em charneira. 

Cunha, Felício e Bataglion (1999) verificaram por meio dos dados 

obtidos nos julgamentos subjetivos a confirmação da dificuldade de adaptação 

às próteses para mastigar, principalmente naqueles casos em que os pacientes 

se queixavam, isto é, os sujeitos indicaram melhor qualidade da mastigação à 

condição anterior às novas próteses. 

É importante colocar que os pacientes relataram na 2.a sessão muita dor 

e ferimentos nos rebordos e mucosa oral, devido à presença da nova prótese 

total. Inclusive muitos deles retiraram a prótese para se alimentar durante a 

primeira semana de uso, outros não conseguiram realizar a tarefa. Além disso, 
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de acordo com Bates e Murphy (1968), podem ocorrer náusea e alteração do 

paladar que também contribuem para que os pacientes rejeitem as próteses. 

Na 3.a sessão, no grupo jovem observou-se uma significativa melhoria 

na mastigação, enquanto no grupo idoso os escores foram semelhantes à 1.a 

sessão. Pode-se inferir que 40 dias pode ser um tempo pequeno para que o 

paciente se adapte totalmente a um novo aparelho protético. 

Zuccolotto (1996) verificou em sua pesquisa que somente após três 

meses de uso de prótese total com pistas deslizantes de Nóbilo, os pacientes 

tiveram sua dimensão vertical restabelecida, redução da fadiga muscular, da 

sensibilidade à palpação nos músculos mastigatórios e maior eficiência 

mastigatória. 

Kapur e Garret (1984) concluíram que no usuário de prótese ocorre uma 

redução da força muscular que é importante fator na diminuição de sua 

habilidade mastigatória. 

Brodeur et al (1993) concluíram que, os indivíduos portadores de prótese 

dentária estão mais sujeitos a desenvolverem problemas gastrointestinais, 

porque passam a consumir menos alimentos fibrosos em sua dieta, devido ao 

prejuízo que a prótese causa na performance mastigatória. 

No grupo controle observou-se que a mastigação recebeu escores mais 

altos na 1.a sessão, mantendo-se igual para 2.a e 3.a sessão. Tal fato parece 

ser explicado, por que os participantes a princípio tentaram mostrar uma 

adequada realização de movimentos, e para as outras sessões como já 

conheciam a tarefa proposta, e também por não ocorrerem modificações orais 

de uma sessão para outra; realizaram a função mastigatória mais 

naturalmente.  
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Comparando o grupo controle e o grupo de prótese verificou-se que os 

participantes do grupo controle receberam escores mais altos para a função 

mastigatória. Wayler e Chauncey (1983) ao compararem a performance 

mastigatória de indivíduos idosos com próteses completas e indivíduos com 

falhas na dentição natural, concluíram que os indivíduos dentados tiveram 

melhores resultados em sua performance. 

Para o tempo de mastigação verificou-se que ocorreram diferenças 

significativas entre sessões, principalmente na 1.a para a 2.a e na 2.a para a 

3.a sessão. Também ocorreram diferenças significativas entre grupos. 

Verificou-se pelas médias que há uma concordância do tempo utilizado 

para a mastigação com a função mastigatória, ou seja, nas sessões em que a 

função mastigatória recebeu escores mais baixos, verificou-se um tempo maior 

para triturar o alimento, o que pode estar relacionado à dificuldade dos 

pacientes. 

No grupo de usuários de prótese verificou-se na 1.a sessão que estes 

utilizavam aproximadamente 60s para triturar o alimento, sendo que no grupo 

jovem o tempo foi um pouco maior devido a instabilidade da condição oclusal, 

aproximadamente 70s. Após a inserção da nova prótese total verificou-se um 

aumento do tempo, para aproximadamente 1min e 40s neste grupo, enquanto 

no grupo idoso foi de 80s. Para a 3.a sessão ocorreu um decréscimo de tempo 

no grupo jovem aproximando-se ao tempo gasto pelos participantes do grupo 

idoso, de 80s. Evidenciando que em ambos os grupos o tempo utilizado para 

triturar o alimento é semelhante, não havendo distinção quanto à idade. 
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Quanto ao grupo controle, como esperado o tempo foi menor, isto é, de 

aproximadamente 40s, porque todos os participantes apresentavam uma 

dentição natural e melhores condições musculares. 

Matsuda (2001) ao avaliar idosos institucionalizados verificou que o 

tempo de mastigação (cronometrado) da primeira porção de pão ingerida foi de 

10s para o tempo mínimo, o tempo máximo foi de 2min e 15s, e o tempo médio 

de 37,36s. Não relacionando o tempo ao fato do idoso usar ou não próteses 

totais, ter ou não ter dentes naturais. Silva (1999) observou em idosos, 

usuários de prótese dentaria total superior e inferior, e parcial superior, com 

idade entre 60 a 76 anos; um tempo mínimo de 30s e máximo de 1min. Estes 

resultados concordam com o exposto por Palmer e DuChane (1994); Campell–

Taylor (1997), Sanches e Suzuki (2003) que os idosos mastigam sua comida 

por mais tempo, com maior número de movimentos mastigatórios e demoram 

mais para preparar o bolo alimentar antes de deglutir. 

 De acordo com Hellsing e Ekstrand (1987), as pessoas idosas com 

próteses totais podem apresentar habilidade reduzida para realizarem 

movimentos rápidos e pré-determinados, sendo que movimentos mais lentos 

são necessários para atingirem as metas necessárias. 

Para a fala verificou-se que ocorreram diferenças significativas entre 

sessão, entre grupos e entre sessão e grupo. 

Ao observar as médias, verificou-se que são semelhantes entre o grupo 

jovem e idoso na 1.a e 3.a sessão, havendo uma significativa diferença na 2.a 

sessão.  

Na 1.a sessão verificou-se fala alterada quanto ao ponto articulatório em 

alguns pacientes, ou seja, interposição da língua ao pronunciar os fonemas 
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alveolares. Principalmente nos indivíduos jovens, devido à instabilidade oclusal 

existente, ou seja, os pacientes possuíam ausência total de dentadura, outros 

usavam apenas uma das próteses ou próteses antigas e desgastadas, fazendo 

com que adaptassem a produção da fala às condições da cavidade oral, 

corroborando com o trabalho de Hammond e Beder (1984). 

Silverman (2001) referiu que em alguns pacientes com próteses, a 

mandíbula move-se para frente durante a pronúncia de alguns ou todos os 

sons da fala. Acredita-se que isso ocorra, devido às mudanças das inserções 

musculares, o que dificultará os movimentos mandibulares. Turano e Turano 

(1988) explicaram que a perda do tônus provoca o arqueamento das 

bochechas e a mandíbula assume essa relação protrusiva à maxila, alterando 

assim a relação entre as estruturas na articulação dos sons. 

As alterações da dimensão vertical podem produzir perda da 

inteligibilidade da fala e voz abafada (CHIERICI; LAWSON, 1973).  

Ao recobrir e repor as estruturas orais com a prótese total, alterações 

ocorrerão na retroalimentação proprioceptiva e na forma das paredes, cuja 

vibração permite a articulação da palavra e prejuízo do contato da língua para 

produção dos fonemas, perturbando a emissão dos sons orais (TANAKA, 1973; 

PALMER, 1979; ALDROVANDI, 1986). 

Alguns pacientes prevendo que a mobilidade dos lábios e da língua 

podem causar o afrouxamento de suas dentaduras, também reduzem 

voluntariamente os seus movimentos da língua e, consequentemente, o nível 

de sonoridade (SILVERMAN, 1984). Turano e Turano (1988) referiram que os 

pacientes de prótese total podem apresentar dificuldades na fala em 
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decorrência do deslocamento da base da prótese, devido à anatomia da área 

basal. 

A qualidade de fala encontrada nesses pacientes tende a melhorar 

dentro de um tempo razoavelmente curto, pois ocorre uma adaptação das 

estruturas orais, com seus movimentos, às modificações impostas pela perda 

dos dentes e substituição destes por próteses, de acordo com Tanaka (1973).        

Verificou-se na 3.a sessão uma redução nas distorções acústicas, 

principalmente no grupo idoso.                       

Assim, o uso contínuo das próteses causa mudanças na função 

neuromuscular, causa as novas relações horizontais e verticais entre a maxila 

e a mandíbula que favorecem a modificação do tônus e conseqüentemente 

novos engramas são formados para a adequada movimentação das estruturas 

a fim de atingir uma melhor definição acústica dos fonemas (FELÍCIO, 1998). 

Ao analisar os resultados dos julgamentos de dificuldade de 

pronúncia de frases com fonemas repetidos, verificou-se que não houve 

diferenças significativas entre sessões.   Uma possível explicação deste fato foi 

a utilização do procedimento psicofísico adotado: a estimação de magnitude 

ancorada no nível de medida, um dos princípios da construção da escala CR10 

de Borg, que tende a normalizar os julgamentos numa amplitude de medidas 

entre um valor mínimo e máximo pré-estabelecidos, no caso, entre os valores 

zero e dez.  Por este procedimento, frases que poderiam ser julgados mais 

difíceis em uma sessão poderiam ser julgados como mais fáceis nas outras e 

vice-versa, e conseqüentemente, as médias das distribuições dos escores de 

todas as frases em cada sessão tenderiam a valores muito similares, com 

tendência a valores centrais da escala.  Desta forma, efeitos das sessões não 
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seriam detectados por comparações estatísticas entre as médias das sessões.   

Uma opção para detectar mudanças nos julgamentos de dificuldade das frases 

neste caso seria observar os postos de ordem de dificuldade das frases em 

cada sessão e/ou estabelecer as correlações entre os julgamentos de 

dificuldade das frases entre sessões. Porém, este procedimento não foi 

explorado neste trabalho.           

Mas a análise adotada mostrou diferenças significativas entre frases 

para os três grupos. Essas diferenças refletem a capacidade dos participantes 

de expressar em seus julgamentos os graus de dificuldade de pronunciar as 

diferentes frases. 

Verificou-se no grupo jovem e idoso que a frase com o fonema fricativo 

(Frase 19) foi considerada de maior dificuldade para pronunciar. Acredita-se 

também que esta dificuldade relaciona-se ao uso incomum do nome Dislon que 

compõe a frase. 

Para o grupo controle o grau de dificuldade variou entre as frases com 

os fonemas fricativos (Frases 9, 8 e 11), palatal (Frase 3) e alveolar (Frase 5) 

entre as sessões. 

Verificou-se que para produzir a frase com o fonema alveolar (Frases 2 e 

17) ocorreram diferenças significativas entre grupos. 

Os participantes do grupo jovem tiveram maior dificuldade em pronunciar 

a frase com o fonema alveolar /t/ do que aqueles do grupo idoso durante a 3.a 

sessão. Pode-se inferir que os participantes do grupo jovem estavam mais 

prejudicados em suas condições orais no pré-tratamento do que os 

participantes do grupo idoso, levando mais tempo para se adaptar a nova 

condição oral e a melhorias na fala. 
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De acordo com Fish (1964) e Felício (1996) quando dentes artificiais são 

incluídos numa boca desdentada, a língua que se expandiu dentro da cavidade 

oral, devido à perda dos dentes, é apertada posteriorrmente. Para evitar a 

invasão da orofaringe e não prejudicar o trajeto de ar, a mandíbula desloca-se 

para baixo com a intenção de acomodar melhor a língua. 

A mudança de posicionamento da língua devido às próteses e a 

necessidade de compensá-las por meio do deslocamento da mandíbula, assim 

como para estabilizá-la, parecem ter provocado a dificuldade de produzir as 

frases com o fonema alveolar. 

Os participantes do grupo jovem julgaram como mais difícil a produção 

das frases com os fonemas /t/ e /l/, somente na 1.a sessão, se comparados 

com os participantes do grupo controle.  

Ao comparar o grupo idoso com o grupo controle, verificou-se que a 

frase com o fonema alveolar é percebida pelos indivíduos como de difícil 

pronúncia. Porém, especificamente, há variação quanto à frase com o fonema. 

A frase com o fonema /t/ teve diferenças na 3.a sessão, enquanto a frase com 

o fonema /l/ diferiu-se na 1.a sessão. 

Turano e Turano (1988) explicaram que para os usuários de prótese 

total ocorre perda de tônus muscular que causa modificações na tonicidade dos 

músculos, alterando a relação entre as estruturas envolvidas na articulação dos 

sons. 

As frases com os fonemas bilabiais (Frases 4 e 13) tiveram diferenças 

significativas entre grupos. Principalmente no grupo jovem ao comparar a 1.a e 

2.a sessão, pois os pacientes ao inserirem a nova prótese julgam com maior 

dificuldade a produção dessas frases. 
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As frases com os fonemas labiodentais (Frases 7 e 18) apresentaram 

diferenças significativas entre grupos. Comparando o grupo jovem e idoso 

verificou-se que os participantes jovens tiveram maior dificuldade para 

pronunciar a frase com o fonema /f/ na 3.a sessão, indicando a dificuldade de 

adaptar-se a nova condição oral já que estavam mais debilitados nos inícios 

das sessões que os participantes idosos. A frase com o fonema /v/ associado 

ao grupo consonantal /•/ foi julgado como sendo o mais difícil pelo grupo jovem 

na 1.a sessão. 

Verificou-se na 2.a sessão que os participantes do grupo jovem julgam 

como mais difícil a pronúncia da frase com o fonema /f/, e a pronúncia da frase 

com o fonema /v/, diferindo em todas as sessões em relação ao grupo controle. 

Quando comparados com o grupo controle, os participantes do grupo 

idoso julgam com maior dificuldade as frases com fonemas labiodentais 

somente na 2.a sessão, período este, em que ocorreu a inserção da nova 

prótese, havendo mudanças das estruturas orais e da qualidade acústica da 

fala. 

Chierici e Lawson (1973) referiram que os lábios precisam ter suporte 

adequado, isto é, eles devem acomodar à posição dos dentes incisivos, para 

não afetar os fonemas bilabiais e labiodentais.  

Na produção da frase com o fonema velar (Frase 15) ocorreu diferença 

significativa entre grupos. Verificou-se que os participantes jovens julgavam 

mais difícil a pronúncia desta frase na 3.a sessão ao comparar com os 

participantes idosos. Ao comparar entre os participantes do grupo controle e 

idoso, estes últimos julgavam ter maior dificuldade de pronúncia na 2.a sessão 
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e comparando entre os participantes do grupo controle e grupo jovem, 

ocorreram diferenças em todas sessões.  

Pelas médias dos julgamentos de dificuldade de fala verificou-se que no 

grupo jovem ocorreu um aumento das dificuldades com a inserção da nova 

prótese e após 40 dias de uso desta, as dificuldades diminuíram muito pouco. 

Sendo que esses pacientes continuam com dificuldade em pronunciar um 

número maior de frases na 3.a sessão. 

No grupo idoso verificou-se que com a inserção da nova prótese os 

pacientes julgavam terem poucas dificuldades de pronunciar frases e na 3.a 

sessão a dificuldade de pronúncia aumentou um pouco. 

Esses resultados indicam que os participantes do grupo idoso tiveram 

uma melhor adaptação a próteses para falar enquanto os participantes do 

grupo jovem tiveram dificuldades maiores. Pode-se supor que as condições 

prévias em que se encontravam os participantes jovens contribuíram 

favoravelmente a essa dificuldade e também alguns dos pacientes estavam 

acostumados a falar sem pelos uma das próteses.  

Felício (1988) referiu que para todos os pacientes as próteses novas são 

percebidas como estranhas, contudo, para aqueles que não estavam 

habituados a usá-las, a adaptação tende a ser mais difícil.  

Nos julgamentos de dificuldade de pronúncia de frases com 

predominância dos fonemas fricativos verificou-se também que ocorreram 

diferenças significativas entre frases para os três grupos. 

Observou-se pelas médias dos julgamentos entre sessões que no grupo 

jovem foi considerado de maior dificuldade de pronúncia as frases com 
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fonemas bilabiais, associado ao grupo consonantal /l/ (Frase 3) e fricativos 

(Frases 6 e 8), nas três sessões. 

           O grupo idoso também considerou de maior dificuldade de pronúncia a 

frase com os fonemas bilabiais associado ao grupo consonantal /•/ (Frase 4) e 

fricativos (Frase 5). E no grupo controle as frases com os fonemas fricativos 

(Frase 2) foi o que se destacou nas três sessões como o mais difícil para se 

produzir. 

Verificou-se na Frase 6 uma predominância do fonema fricativo, 

ocorrendo neste uma diferença significativa entre grupos, principalmente os 

participantes do grupo jovem julgam com maior dificuldade esta frase com o 

fonema na 1.a e 2.a sessão ao comparar com os participantes do grupo 

controle. 

Nas Frases 10 e 11 há uma composição dos fonemas bilabiais, 

alveolares e palatais; verificou-se que ocorreram diferenças significativas entre 

grupos. 

Os participantes do grupo jovem julgaram como mais difícil as 

pronúncias destas frases na 3.a sessão ao comparar com o grupo idoso. 

Verificou-se que nos participantes do grupo idoso ocorreu maior 

dificuldade de pronúncia na 1.a sessão ao comparar com o grupo controle. Os 

participantes do grupo jovem em comparação com o grupo controle tiveram 

dificuldade de pronunciar a Frase 10 na 1.a sessão e na 3.a sessão e da Frase 

11 nas três sessões.  

Pelas médias dos julgamentos verificou-se que, no grupo jovem, metade 

das frases são consideradas de maior dificuldade ao inserirem a nova prótese 

e após 40 dias as dificuldades aumentaram. 
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No grupo idoso também ocorreram dificuldades de pronúncia com a 

inserção da prótese, porém na 3.a sessão verificou-se uma diminuição para a 

dificuldade. Isto indica uma melhor adaptação às próteses para falar. 

Esses resultados são semelhantes aos discutidos anteriormente. 

Agnello e Wictorin (1972) referiram que a ausência de dentes cria 

dificuldades na articulação de certos sons, mas alguns pacientes não exibem 

problemas de fala porque parece que sua língua faz ajustes compensatórios na 

ausência dos dentes. Portanto, as dificuldades podem ocorrer quando se 

inserem as novas próteses. 

Várias são as causas das dificuldades de pronunciar, indicado por meio 

dos julgamentos dos pacientes.  

Ao colocar a nova prótese ocorrem alterações nas paredes orais que 

interferem na vibração que permitem a articulação da palavra (ALDROVANDI, 

1986), alterações proprioceptivas e articulação mais fechada que interferem na 

inteligibilidade da fala (PALMER, 1979). 

Os prejuízos dos fonemas fricativos alveolares relacionam-se com a 

base palatina da prótese que recobre a rugosidade, sendo ponto importante de 

contato da língua para a produção desses fonemas (TANAKA, 1973; FELICIO, 

1996). 

Deve-se considerar não apenas a condição do palato que parece 

interferir com os fonemas fricativos, mas qualquer alteração na cavidade oral 

relacionada aos dentes ou a ausência destes, pois as médias dos julgamentos 

dos participantes são mais altas para dificuldade de pronúncia de frases com 

esses fonemas. Outras pesquisas têm evidenciado a dificuldade de fala com tal 
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fonema (AGNELLO; WICTORIN, 1972; CHIERICI, PARKER; HEMPHILL, 1978; 

GHI; MCGIVNEY, 1979; PALMER, 1979; MEHNERT, 1987; FELÍCIO, 1996) 

As frases com os fonemas labiodentais e alveolares também são 

julgados como difíceis de pronunciar e parecem relacionados com movimentos 

dos lábios e língua que podem deslocar a prótese. Assim, os pacientes 

reduzem seus movimentos afetando a produção desses fonemas na fala 

(SILVERMAN, 1984). 

Os pacientes que não estavam habituados a usar próteses tiveram 

dificuldades com sua adaptação, apresentando resultados menos favoráveis na 

3.a sessão. 

Hamlet, Stone e McCarty (1978) citaram que a adaptação para a fala se 

dá mais rapidamente quando já houve um treino prévio. Mas também, devemos 

considerar a colocação de Palmer (1979), de que os problemas de fala poderão 

ocorrer para os indivíduos que usaram ou não próteses anteriormente. 

Tanaka (1973) investigou a inteligibilidade da fala de pacientes de 

prótese julgada por fonoaudiólogos e constatou uma melhora com o tempo de 

uso da prótese. Neste estudo, os participantes idosos tiveram melhor 

julgamento de pronunciabilidade da fala após os 40 dias de uso da prótese 

total. 

A pronunciabilidade parece estar relacionada à necessidade de controlar 

os articuladores a fim de evitar ou compensar alterações na fala (FELÌCIO, 

1998). Dawson (1993) explicou que as relações espaciais entre as 

extremidades dos dentes incisivos inferiores e superiores e as relações destes 

com a língua e lábios atuam como fatores determinantes. 
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A correlação entre as avaliações miofuncionais e as dificuldades de 

pronunciar as frases com repetição de fonemas foram significativas. Isto 

sugere que a musculatura e funções orofaciais são um fator crítico para a 

percepção de dificuldade de pronúncia. 

Para a correlação dos dados na 1.a sessão, verificou-se que os 

aspectos quanto à mobilidade de lábio, língua, deglutição e mastigação 

correlaciona-se negativamente com a dificuldade de pronúncia das frases com 

os fonemas bilabiais, fricativos alveolares e palatais. Conclui-se que, quanto 

maiores as dificuldades miofuncionais apresentadas no início do tratamento 

dentário, maiores também serão as dificuldades nos julgamentos dos pacientes 

de frases com determinados fonemas.   

Quanto a fala, a condição postural dos lábios e a pronúncia das frases 

com fonemas fricativos (/s/ e /δ/) e do fonema linguodental /d/, verificou-se uma 

significativa correlação positiva, indicando-nos que a princípio os participantes 

mesmo apresentando uma função oral desfavorável, não apresentam 

dificuldades na  pronúncia das frases com esses fonemas. 

Tal fato pode ser explicado, pois os pacientes pertencentes ao grupo 

jovem apresentavam uma oclusão inadequada, ou seja, usavam somente 

prótese superior ou não usavam prótese ou ainda próteses desgastadas 

favorecendo a uma fala com alterações quanto ao ponto articulatório. Contudo, 

o paciente não consegue perceber as dificuldades quando produz as frases 

com esses fonemas, pois apresenta uma fala adaptada a sua condição oral. 

O mesmo ocorre com a condição postural do lábio, os participantes 

jovens apresentavam uma condição desfavorável devido à diminuição da 

dimensão vertical presente, com alteração das inserções musculares que 
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também afetam a mobilidade da mandíbula, porém demonstram não terem 

dificuldades para pronunciar as frases com os fonemas que utilizam os lábios 

(/m/ e /v/) e a ponta de língua (/n/). 

Outro dado quanto à mobilidade dos lábios, é que esta se difere entre o 

grupo jovem e idoso. Assim os pacientes idosos apresentavam uma dificuldade 

maior no movimento, portanto eles julgam terem dificuldades na pronúncia das 

frases com fonema alveolar enquanto no outro grupo a melhor mobilidade labial 

contribui para o julgamento da fala com menor dificuldade para produzir as 

frases com os fonemas bilabiais e velares (/m/ e /η/). 

Ao inserir a prótese total, verificou-se na 2.a sessão que a mobilidade de 

língua, mobilidade de mandíbula, deglutição, mastigação e fala relacionam-se 

negativamente com os julgamentos de dificuldade da pronúncia das frases com 

fonemas bilabiais, alveolar e palatal. 

Quanto à condição postural de lábios e de língua verificou-se uma 

correlação positiva significativa quanto à dificuldade de pronunciar as frases 

com o fonema alveolar /t/ e labiodental /f/ e no grupo jovem, especificamente, 

com o fonema bilabial /p/. 

Isto se deve ao fato que com a nova condição oclusal ocorreu o 

restabelecimento da dimensão vertical, conseqüentemente dando melhores 

condições para a postura dos lábios e a posição da língua. Contudo, essas 

mudanças dificultam na pronúncia dos fonemas que envolvem os movimentos 

dos lábios e ponta de língua, sendo percebidos pelos indivíduos. 

No grupo controle verificou-se uma forte correlação negativa entre a 

mobilidade da mandíbula e a das frases com os fonemas bilabiais, labiodentais, 

fricativos alveolares e palatais, indicando que a não ocorrência dos desvios 
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mandibulares ou dificuldades na lateralização da mandíbula favoreceram a 

produção da fala com esses fonemas. 

Ettala–Ylitalo e Laine (1991) explicaram que a abertura mandibular 

ampla e sem desvios é fundamental para a produção da fala. 

Na 3.a sessão verificou-se que alguns aspectos como a deglutição e fala 

tem uma relação significativa negativa com a percepção da dificuldade de 

pronúncia das frases com fonemas bilabiais e velares. 

Isto ocorre porque as alterações presentes na 2.a sessão permanecem 

para esta fase. A tensão da musculatura perioral durante a deglutição, 

articulação fechada, instabilidade da prótese afetam os movimentos dos lábios 

e língua, dificultando a pronúncia das frases com os fonemas que utilizam 

dessas estruturas. 

Verificou-se no grupo jovem que a melhora da mastigação favoreceu a 

produção da frase com fonema velar e bilabial, contudo no grupo idoso a 

dificuldade nesta função dificultou a produção da frase com o fonema fricativo. 

Também no grupo idoso a melhora na mobilidade de lábio, favoreceu a 

produção das frases com os fonemas bilabiais e alveolares. 

No grupo controle, os padrões adequados na fala refletem uma 

percepção da dificuldade na pronúncia das frases com os fonemas bilabiais, 

palatais e alveolares. 

Verificou-se que as correlações entre as avaliações dos aspectos 

miofuncionais com as dificuldades de pronunciar as frases com acúmulo 

de fonemas fricativos também foram significativas. 

Na 1.a sessão verificou-se que os aspectos de mobilidade de língua, 

mobilidade de mandíbula, condição postural da língua e mastigação 
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correlaciona-se significativamente negativa com as dificuldades de pronunciar 

as frases com fonemas bilabiais, velares, fricativos alveolares e palatais.  

Desde modo, as dificuldades musculares e funcionais existentes em 

decorrência da instabilidade oclusal na primeira sessão possibilitam que o 

indivíduo perceba sua dificuldade de pronunciar as frases. 

Ao analisar separadamente os grupos, verificou-se que também ocorreu 

uma menor dificuldade na pronúncia das frases com fonemas fricativos /s/, /δ/, 

velares /λ/, /η/ e alveolares /t/, /d/ ao correlacionar com as alterações do padrão 

de deglutição, fala, mobilidade de lábio e mandíbula nos participantes jovens e 

condição postural dos lábios nos participantes idosos. 

Na 2.a sessão verificou-se uma correlação significativa negativa da 

mobilidade de língua, mobilidade de mandíbula, condição postural da língua, 

deglutição, mastigação e uma correlação positiva da mobilidade de lábio, 

condição postural dos lábios, tempo de mastigação com a dificuldade de 

pronunciar frases com fonemas bilabiais, velares, fricativos alveolares e 

palatais. 

As habilidades avaliadas pelos juizes para a mobilidade de língua, 

mandíbula, deglutição e mastigação, em decorrência da nova prótese 

relaciona-se negativamente com a percepção de dificuldade de produzir a fala. 

No grupo idoso, especificamente, ocorreu uma melhora do padrão de 

mastigação. É importante considerar que a maioria dos participantes usava 

próteses totais, e ao inserirem o novo aparelho protético não tiveram tanta 

dificuldade em realizar a função mastigatória, pelo menos nesta 1.a semana de 

adaptação. Assim, relacionando-se positivamente a dificuldade de pronunciar 

as frases com fonemas /s/, /z/ e grupos consonantais /br/, /gr/. 



 

112 

Entretanto, verificou-se que a nova condição oclusal favoreceu a 

mobilidade dos lábios, a condição postural de lábios, a condição postural da 

língua possibilitando a percepção de dificuldade de pronunciar as frases com 

os fonemas citados. 

Quanto ao tempo de mastigação se verificou principalmente nos grupos 

jovem e idoso um aumento relativo, pois os indivíduos têm dificuldades maiores 

para mastigar os alimentos nesta fase em decorrência da dificuldade e 

coordenação da musculatura, necessitando de um tempo maior para triturar o 

alimento. Este fato relaciona-se negativamente com dificuldade de produção 

das frases com os fonemas fricativos. 

Após um tempo de 40 dias, na 3.a sessão, verificou-se que a mobilidade 

de lábio e tempo de mastigação correlaciona-se positivamente e a mobilidade 

de língua, mobilidade de mandíbula, deglutição, mastigação e fala correlaciona-

se significativamente negativo com os julgamentos de dificuldade de pronunciar 

as frases com fonemas fricativos /s/, grupos consonantais /br/,/gr/, alveolares 

/n/, /l/, palatais /k/, bilabiais /m/, /b/ e velares /λ/, /η/. 

Para a mobilidade de lábios ocorreu uma melhora do movimento nesta 

fase, favorecendo a percepção do indivíduo quanto à dificuldade em produzir a 

frase com o fonema fricativo /s/; isto ocorre preferencialmente no grupo idoso, 

em relação também às frases com os fonemas /δ/ e grupo consonantal /pl/, /bl/.  

Um aspecto a ser notado, é o fato de recobrir as estruturas orais ao colocar  

uma nova prótese as características acústicas da cavidade oral são  

modificadas, podendo relacionar-se a alterações na produção dos fonemas 

alveolares (TANAKA, 1973; FELÍCIO, 1996; SEIFERT; RUNTE; LAMPRECHT-

DINNESEN, 1999).  
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 Para a mobilidade de língua e mandíbula houve melhora na mobilidade, 

favorecendo os sujeitos em julgar como menos difícil a produção das frases 

com fonemas consonantais /br/, /gr/ , alveolares /n/ e bilabiais /p/, /m/. 

Na função de deglutição e fala, verificou-se que o padrão se mantém 

igual a 2.a sessão, ou seja, tensões na musculatura perioral, pouca 

movimentação dos lábios na fala, inteligibilidade comprometida; o que dificulta 

a produção das frases com fonemas com grupo consonantal, bilabiais, velares 

e alveolares. 

Quanto à mastigação verificou-se preferencialmente no grupo jovem 

uma melhora no padrão de mastigação, com uma diminuição do tempo para 

triturar o alimento, relacionando-se com facilidade de produzir frases com o 

grupo consonantal /br/, /gr/ e bilabiais /p/. 

Os dados são semelhantes aos analisados das frases com repetição dos 

fonemas. 

Deve-se considerar como Cunha e Zuccolotto (1999), que as condições 

em que chegam ao tratamento são diversas como: utilizando próteses totais 

velhas; ou somente a prótese superior e desdentados que há algum tempo 

extraíram todos os seus dentes. O fato de ficarem um tempo prolongado sem 

próteses ou com próteses inadequadas acarreta problemas estéticos, 

funcionais, nutricionais e gastrointestinais, além de remodelação da articulação 

temporomandibular.  

A perda da dimensão vertical em decorrência da inadequação oclusal 

causa dificuldade na deglutição, ineficiência mastigatória e fadiga muscular 

(MEHTA; JOGLEKAR, 1969). Torna-se evidente nesse caso, a perda da 

tonicidade facial e volume dos lábios (FELÍCIO, 1999). Assim, a movimentação 
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dos lábios fica afetada, devido à ausência do suporte dentário adequado 

(CHIERICI; LAWSON, 1973). 

Além disso, observou-se que nos casos de dimensão vertical insuficiente 

ocorre com freqüência uma protrusão da língua entre as próteses durante a 

deglutição, condição postural e fala. Nesta última função há uma tendência à 

distorção dos fonemas fricativos (FELÍCIO, 1994), como também perda da 

inteligibilidade da fala. 

Ao perder os dentes naturais ou artificiais por um certo período de 

tempo, a língua expande-se para controlar o fluxo aéreo; podendo sem dúvida 

alterar a qualidade da fala (FELÍCIO, 1999). 

Deve-se considerar que o uso contínuo de próteses ou não por um longo 

tempo impõe várias modificações musculares, proporcionando adaptações na 

mobilidade e nas funções orais. Muitas vezes como explicaram Hammond e 

Beder (1984) fazendo com que adapte a produção de sua fala às condições da 

cavidade oral. 

Ribeiro e Felício (2003) referiram que alterações ou mudanças no 

ambiente oral tais como próteses dentárias, podem interferir na produção de 

alguns sons da fala. No entanto, podem acontecer adaptações ou 

compensações às diferentes condições do ambiente oral, mesmo quando estas 

forem desfavoráveis, propiciando uma fala acusticamente normal. 

Felício (1998) cita que mesmo quando nenhuma alteração na fala é 

identificada, não significa que o paciente esteja livre de dificuldades para falar. 

Sendo que, os movimentos orofaciais parecem ser coordenados de modo a 

preservar o efeito auditivo. 
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Assim para todos os pacientes, jovens e idosos, as novas próteses 

foram percebidas como estranhas, e verificou-se na avaliação uma 

instabilidade, dificuldades miofuncionais, como uma tendência à dificuldade de 

adaptação. 

A falta de estabilidade das próteses gera movimentos limitados da 

mandíbula e lábios comprometendo as diferenças acústicas entre os sons /b/ e 

/p/, /f/ e /v/, /t/ e /d/ (SILVERMAN, 1984) e mudanças em pontos articulatórios 

pela dificuldade de movimento da língua (FELÍCIO, 1996). 

Na função de deglutição observou-se um aumento da tensão da 

musculatura perioral nesta fase, refletindo na percepção da dificuldade de 

pronúncia de frases com o fonema labiodental. Estes achados concordam com 

os de Silverman (1984) e Turano e Turano (1988), os quais referiram que 

dificuldades na fala devido ao deslocamento da base de prótese proporcionam 

tensão na musculatura labial para retê-la. 

Assim, ao colocarem as próteses as dificuldades de pronúncia 

aumentaram para as frases com repetição de fonemas e com predominância 

dos fonemas fricativos.  

Com o tempo de uso das próteses favoreceu a adaptação, alguns 

indivíduos diminuíram a dificuldade de pronunciar as frases apresentadas e 

outros continuaram a ter dificuldades de pronúncia. Além do que, pacientes que 

não estavam habituados a usarem próteses tiveram dificuldades de adaptação, 

apresentando resultados menos favoráveis. 

          Felício (1998) verificou que para todos os sujeitos as próteses novas 

foram percebidas como estranhas, contudo para aqueles que não estavam 
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habituados a usá-las, ou cujas próteses estavam instáveis, a tendência foi uma 

dificuldade de adaptação às próteses para falar. 

          Ainda de acordo com a mesma autora, a boa adaptação verificada para 

muitos pacientes de prótese não significa que isso ocorrerá com todos os 

pacientes, independente dos cuidados dispensados pelo cirurgião-dentista e 

protético. A reposição de estruturas orais deve restaurar tanto a função como a 

forma, pois existe uma complexa interação destas, subjacente aos atos de 

respirar, mastigar, engolir, falar, repousar, bem como à expressão facial. 

Molina (1989) citou que nem todo processo de adaptação é 

fisiologicamente normal; muitos envolvem processos disfuncionais. De acordo 

com Nair (1982) é importante que as pessoas com próteses totais possam 

falar, mastigar e deglutir, portanto deve-se considerar o espaço ocupado pela 

língua e a possibilidade de selamento labial, dentre outros aspectos. 

A retroalimentação proprioceptiva dos fusos musculares orofaciais e de 

outros aferentes sensórios pode ser usada no controle de movimentos dos 

articuladores da fala (PERRIER; OSTRY; LABOISSIÈRE, 1996). 

Portanto, parece claro que a dificuldade de pronúncia dos usuários de 

prótese total está relacionada às condições miofuncionais orais e aos 

processos individuais de adaptação à prótese total. 
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Ao término desta pesquisa, alguns pontos importantes foram levantados:  

•  As alterações nas estruturas musculares, nas posturas de lábios e de língua, 

nas funções de deglutição, na mastigação e na fala dos usuários de prótese 

total foram observadas nas três sessões. Podem ser decorrentes dos seguintes 

fatores: os prejuízos inerentes à perda dos dentes, o uso de próteses 

incompatíveis com a fisiologia e a perpetuação e agravamento das alterações 

miofuncionais pré-existentes.  

•  Houve diferença entre os julgamentos de dificuldade de pronunciar as frases, 

independentes se os participantes eram desdentados ou não, o que era 

esperado devido a própria elaboração do conjunto de frases com graus 

diferentes de pronúncia. 

• As condições musculares e funcionais dos usuários de prótese total 

interferem na produção de determinados fonemas, e conseqüentemente, na 

dificuldade de pronunciar. 

•  As impressões dos pacientes da sua fala podem ser utilizadas como um 

indicador sobre a adaptação ou não às mudanças do ambiente oral. 

• A idade dos participantes usuários de prótese não foi um fator determinante 

do grau de habilidade e da condição miofuncional, mas a própria condição oral 

dos indivíduos.  
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Anexo 1. Declaração de Consentimento. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE 
 
EU,__________________________________________________ 
RG nO : ______________________, após ler este termo, declaro 

que concordo em participar da pesquisa intitulada: “Pronunciabilidade de Fala 
por Usuários de Prótese Total”, sob responsabilidade da fonoaudióloga Cristina 
Campos Cunha e afirmo que me foram dadas todas as explicações 
necessárias, para que eu tomasse essa decisão de livre e espontânea vontade. 
Tenho conhecimento que: 

1. O objetivo desta pesquisa é estudar como as pessoas julgam a 
fala nas diferentes condições do ambiente oral, ou seja, antes do tratamento 
protético, após 1 semana de uso da nova prótese e em tempo médio de 30 dias 
de uso da prótese total; 

2. Deverei passar por uma avaliação audiológica básica, 
avaliação da musculatura oral e das funções (deglutição, mastigação e fala) e 
testes de pronuncia de fala, nos quais eu mesmo julgarei quanto é difícil 
pronunciar; 

3. A avaliação ocorrerá em duas etapas: a) avaliação audiológica 
e b) avaliação miofuncional e testes de fala com duração de 50 minutos; 

4. As atividades ocorrerão em dias diferentes previamente 
marcados. 

Deverei comparecer duas vezes na Clínica de Fonoaudiologia da 
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, onde serão realizados os exames 
audiológicos, por profissionais capacitados a realizá-los e os exames 
fonoaudiológicos e testes de pronuncia de fala. 
                        5. Os procedimentos não causarão desconforto; 
                        6. Não haverá riscos durante os exames; 
                        7. Os pesquisadores se comprometem a prestar assistência 
integral no decorrer da pesquisa, se algum problema decorrer desta; 
                        8. Fui informado que os dados obtidos nesta avaliação são para 
fins de pesquisa  e não serão divulgados nomes e dados pessoais dos 
participantes; 
                        9. Como minha participação é voluntária, tenho o direito de 
interrompê-la em qualquer momento, sem sofrer penalizações. 

10. Recebi cópia desse termo de consentimento e autorizo a 
divulgação dos dados obtidos nesse estudo no meio científico; 

 
Ribeirão Preto, ____________/_________________/2002 
 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do paciente 
 
 
 
________________________________________________ 
Pesquisador Responsável:  CRISTINA CAMPOS CUNHA 
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Anexo 2. Questionário inicial. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
NOME:____________________________________________________ 

D.N.:______________________IDADE: _______________________ 

 

 
1)   Usava prótese anteriormente?__________________________________ 

2) Quanto tempo usa prótese?____________________________________ 

3) Há quanto tempo possui esta prótese?____________________________ 

4) Sente dores?________________________________________________ 

5) Onde?_____________________________________________________ 

6) Quais medicamentos ingere?___________________________________ 

7) Tratamentos anteriores ou atuais________________________________ 

8) Leitura de um Parágrafo: 

 

“ Os homens precisam descobrir o brilho e o encantamento de 

cada momento de existência, e isto somente acontecerá quando a 

alma estiver transbordando de amor” (Munir Cury) 
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Anexo 3. Protocolo da Avaliação Miofuncional. 

 
 

DATA:__________________ SUJEITO:_______________ 
NOME:__________________________________________ 
FASE:______PROCEDIMENTO:________TIPO de PRÒTESE: ____________ 
 

 
AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL 

 
 

Mobilidade dos OFAs.: 
Lábios: 
Protrusão Retração Lateral- Direita Lateral-Esquerda 
    
 
Língua: 
Protrusão Lateral-Direita Lateral-Esquerda Estalo 
    
 
Mandíbula: 
Abaixamento Elevação Lateral-Direita Lateral-Esquerda 
    
 
Condição Postural: 
Lábios: 
Entreabertos Totalmente Aberto Selados Seledos-tensão 
    
 
Língua: 
Rebordos alveolares Arcos dentários prótese Dentro cavidade oral 
   
 
Deglutição: 
Lábios:   
Contraídos Abertos Normal  
   
 
Língua: 
Entre rebordos alveolares Entre arcos dentários Dentro da arcada 
   
 
Escoamento  
Líquido 

Tensão mm 
Facial 

Movimento de  
Cabeça 

   
 
Mastigação: 
Unilateral Bilateral alternada Charneira Frontal Tempo gasto 
     
 
Fala: 
Trocas fonêmicas Alteração pto. 

Articulatório 
Sigmatismo Amplitude bucal 

Aberta/ Fechada 
Perda 
inteligibilidade 
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Anexo 4. Lista de Frases – Análise de Fala. 
 
 

1 – Karina tem aula pela manhã 
 
 
2 – Os ratos se escondem dos gatos 
 
 
3 – Plínio bateu o carro num bloco 
 
 
4 – O papel do embrulho é grande 
 
 
5 – O palhaço chorava na chuva 
 
 
6- Da cozinha vinha um cheiro bom 
 
 
7- Olhei para o gato gordo e ri 
 
 
8 – Tiago dançava com Janice 
 
 
9 – Amanhã sairemos sem falta 
 
 
10 – Peguei a batata no caminhão 
 
 
11 – A comida não acaba nunca 
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Anexo 5a. Folha de Instrução para o Julgamento. 

 
PRONUNCIABILIDADE DE FRASES 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este experimento tomará 30 minutos ou menos de seu tempo e você estará 

colaborando com a realização de nossa pesquisa. Os resultados não trarão o 

nome de nenhum participante. A tarefa que você realizará não será difícil de 

ser completada. Mas, se em algum momento você desejar interromper o 

experimento, avise-nos e ele será interrompido e encerrado. 

 

Estamos interessados em estudar como as pessoas julgam a dificuldade de 

pronunciar algumas frases. Você deverá dar uma nota máxima (10) para a 

frase que tiver dificuldade máxima para pronunciar. Depois você deverá dar 

uma nota para cada frase, de acordo com a dificuldade para pronunciar 

comparando com o frase anterior de maior dificuldade. 

Esta nota pode variar de 0 a 10. Por exemplo, se você achar que uma frase 

apresentou dificuldade máxima para pronunciar dê-lhe um nota 10. Se achar 

que apresentou dificuldade mínima dê –lhe uma nota 0. Você deverá procurar 

usar qualquer das notas: inteiros (1,2,...) e frações (1,5; 2,25...). 

 

Ser você achar que duas frases apresentam a mesma dificuldade para 

pronunciar, poderá repetir as notas. 

Lembre-se que a nota 10 indica o máximo de dificuldade para pronunciar e 

a nota 0 indica o mínimo de dificuldade para pronunciar. 

 

Alguma questão? 

 

Muito Obrigada. 
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Anexo 5b. Folha de respostas e frases (fonemas repetidos) da amostra.  

 
FICHA DE AVALIAÇÃO – PSICOFÍSICA 
 A) 

PRONUNCIABILIDADE DE FRASES 
 
NOME............................................................................................................ 
IDADE..........................................................................D/N............................ 
ENDEREÇO................................................................................................... 
GRUPO.....................................................................DATA............................                                                         
PARTICIPANTE......................................... 
 
 
 
 
 F1 F2 F3 
1 – Papai pediu pipoca    
2 – O tatu mora na toca    
3 –  Cacá quer coca-cola    
4 – A babá beija o bebê    
5 – O dedo de Didi doeu    
6- Gugu gosta do gato    
7- Filó fez uma fita    
8 – O saci sabe assobiar    
9 – A chaleira está cheia de chá    
10 – Vovó vestiu o vestido    
11 – Zizi pousou na casa da Zezé    
12 – O jipé é do Juca    
13 – Mamãe comeu mamão    
14 – O nenê nada na piscina    
15 – O passarinho comeu a minhoca    
16 -  Roberto dirige o carro rápido    
17 – Lili lambeu o limão    
18 – A arvoré dá frutos e flores    
19 – Dislon dirige  de dia    
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Anexo 5c. Folha de respostas e frases (fonemas fricativos) da amostra. 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO – PSICOFÍSICA 
 B) 

PRONUNCIABILIDADE DE FRASES 
 
NOME.............................................................................................................. 
IDADE..........................................................................D/N.............................. 
ENDEREÇO..................................................................................................... 
GRUPO.....................................................................DATA.............................. 
PARTICIPANTE........................................ 
 
 
 
 
 F1 F2 F3 
 
1 – Karina tem aula pela manhã 

   

 
2 – Os ratos se escondem dos gatos 

   

 
3 – Plínio bateu o carro num bloco 

   

 
4 – O papel do embrulho é grande 

   

 
5 – O palhaço chorava na chuva 

   

 
6- Da cozinha vinha um cheiro bom 

   

 
7- Olhei para o gato gordo e ri 

   

 
8 – Tiago dançava com Janice 

   

 
9 – Amanhã sairemos sem falta 

   

 
10 – Peguei a batata no caminhão 

   

 
11 – A comida não acaba nunca 
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Anexo 6. Tabela com escores. 
 

AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL ORAL COM ESCORES 
(FELÍCIO, C.M.; não publicado) 

 
Mobilidade  

DESEMPENHO MOVIMENTOS lABIAIS  
Protrusão Retração Lateralidade D Lateralidade E ESCORES 

Com  
Precisão 

(3) (3) (3) (3)  

Sem precisão 
e/ou 
Com dificuldade 

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

Com dificuldade 
e Movimentos 
Associados 

(1) (1) (1) (1)  

Não realiza (0) (0) (0) (0)  
    Somatória  
SOMATÓRIA MÁXIMA = 12 
 
DESEMPENHO MOVIMENTOS DA LÍNGUA   

Protrusão Retração Lateralidade 
D 

Lateralidade 
E 

Estalo ESCORES 

Com  
Precisão 

(3) (3) (3) (3) (3)  

Sem precisão 
e/ou 
Com dificuldade 

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

Com dificuldade 
e Movimentos 
Associados 

(1) (1) (1) (1) (1)  

Não realiza (0) (0) (0) (0) (0)  
     Somatória  
SOMATÓRIA MÁXIMA = 12 
 
DESEMPENHO MOVIMENTOS MANDIBULARES 

Protrusão Abaixar Elevar Lateralidade 
D 

Lateralidade 
E 

ESCORE
S 

Com  
Precisão 

(3) (3) (3) (3) (3)  

Sem precisão 
e/ou 
Com dificuldade 

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

Com dificuldade 
e Movimentos 
Associados 

(1) (1) (1) (1) (1)  

Não realiza (0) (0) (0) (0) (0)  
     Somatória  
SOMATÓRIA MÁXIMA = 15 
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Condição Postural/Posição 

Condição Postural dos Lábios 
 

Escores 
Pré-definidos 

Selados cumprem normalmente a função (3) 
Selados com Tensão cumpre a função, mas com 

contração excessiva leve 
(2) 

Severa (1) 
Entreabertos 
 

Disfunção leve (1) 

Totalmente abertos 
 

Disfunção severa (0) 

Resultado do sujeito avaliado   
 
 
Posição da Língua Escores 

  Pré-definidos 

Contida na cavidade oral normal (3) 

Interposta aos rebordos 
(sem prótese) 

Para compensar perda de DVO (2) 

Protruída em excesso (0) 

Interposta aos arcos da prótese Para compensar perda de DVO (2) 

Sem perda de DVO (pouca 
protrusão) 

(1) 

Protruída em excesso (0) 

Acompanha a posição da mandíbula Adaptação (2) 

Resultado do sujeito avaliado   

 
 
Deglutição 

Deglutições múltiplas  Escores Pré-definidos 
Não repete a deglutição do mesmo bolo (3) 
Somente com sólido Uma repetição (2) 

Duas ou mais repetições (1) 
   
Com líquido Uma repetição (1) 

Duas ou mais repetições (0) 
Resultado do sujeito avaliado   
(neste caso quando não incluído sujeitos com disfagia) 
 
Comportamento da língua na deglutição 
 

Escores  
Pré-definidos 

Contida na cavidade oral (normal) (3) 

Interposta aos rebordos 
(sem prótese) 

Para compensar perda de DVO (2) 

Protruída em excesso (0) 

Interposta aos arcos da prótese Para compensar perda de DVO (2) 

Sem perda de DVO (pouca 
protrusão) 

(1) 

Protruída em excesso (0) 

Acompanha a posição da mandíbula (adaptação) (2) 

Resultado do sujeito avaliado   
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Comportamento dos lábios na deglutição 
 

Escores Pré-definidos 

Vedam a Cavidade Oral Sem aparentar esforço (3) 
Vedam a C.O., mas 
apresentam contração além do 
normal 

Leve (2) 
Severa  hipo/hiper (1) 

Não Vedam a Cavidade Oral Não cumpre a função (0) 
Resultado do sujeito avaliado   
 
Outros comportamentos e sinais de alteração  
Movimentação da cabeça Ausente (1) 
 Presente (0) 
   
Tensão Perioral Ausente (1) 
 Presente (0) 
   
Escoamento de líquido Ausente (1) 
 Presente (0) 
Resultado do sujeito avaliado   
 
Resultado Total da Deglutição 

Escore Geral 
 

 

 
 
Mastigação 
 
  Escores Pré-definidos 
Bilateral alternada Compatível com a oclusão (3) 
 Não compatível com a oclusão (2) 
   
Bilateral simultânea (vertical) Usuário de prótese ou 

desdentado 
(3) 

 Oclusão normal (2) 
   
Unilateral Crônica (1) 
 Preferencial (2) 
   
Anterior (Frontal)  (1) 
Não realiza a função  (0) 
   
Resultado do sujeito avaliado   
 
 
Fala 
 
  Escores Pré-definidos 
Trocas Fonêmicas Ausente (3) 
 Presente Leve (2) 
 Presente Moderado (1) 
 Presente Severo (0) 
   
Alteração de ponto articulatório Ausente (3) 
 Presente Leve (2) 
 Presente Moderado (1) 
 Presente Severo (0) 
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Distorção sonora (sigmatismo) Ausente (3) 
 Presente Leve (2) 
 Presente Moderado (1) 
 Presente Severo (0) 
   
Amplitude de movimento 
mandibular 

Normal (3) 

 Redução Leve (2) 
 Redução Moderada (1) 
 Redução Grave (0) 
   
   
Inteligibilidade Normal (3) 
 Prejuízo Leve (2) 
 Prejuízo Moderado (1) 
 Prejuízo Severo (0) 
Resultado do sujeito avaliado   
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