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RESUMO 

 

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA SUPRA-

HIÓIDEA PRÉ E PÓS USO DE BANDAGEM ELÁSTICA EM 

MULHERES JOVENS 

AUTORA: Yulieth Paulina Stave Gomez 

ORIENTADORA: Angela Ruviaro Busanello-Stella 

 
Esta dissertação teve como objetivo comparar os efeitos de um programa exclusivo de acoplamento de 

língua, e a associação deste com a bandagem elástica do MTT® na musculatura supra-hióidea de 

mulheres jovens. Trata-se de uma pesquisa prospectiva, quantitativa e experimental, com uma amostra 

de 14 mulheres, entre os 19 e 25 anos (média de 24,1 anos). Foi realizada a avaliação clínica 

fonoaudiológica a partir do uso do protocolo AMIOFE-E, complementado com o Protocolo MGBR, 

para a análise estrutural do tônus e postura de língua em repouso. O aspecto funcional foi avaliado por 

meio da prova da deglutição. Realizou-se também a captação da atividade elétrica dos músculos supra-

hióideos, durante as situações de repouso, contração voluntária máxima e deglutição de líquido, pré e 

pós-intervenção.  Finalmente, foi registrada a atividade elétrica da musculatura supra-hióidea durante o 

acoplamento de língua por 15 segundos, para se obter um parâmetro de registro da condição pré-

terapêutica das participantes. Para o exame eletromiográfico foi utilizado equipamento Miotool de oito 

canais. A intervenção foi distribuída por randomização nas participantes alocando-as em duas propostas. 

O Grupo Experimental realizou treinamento muscular de três series, três vezes ao dia, por uma semana 

do acoplamento de língua por 15 segundos, associado ao uso da bandagem do Método Therapy Taping®, 

sem tensão, na musculatura supra-hióidea, enquanto o Grupo Controle realizou apenas o treinamento 

muscular de acoplamento de língua. Para a análise aplicou-se o Teste Shapiro-Wilks para investigação 

da normalidade dos achados. Na sequência foram aplicados os testes Qui-Quadrado, T de Student, Teste 

de Wilcoxon e Teste U-Mann-Whitney e Testes ANOVA de Friedman, todos considerando nível de 

significância de 5%. Como resultados, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

da atividade mioelétrica dos músculos supra-hióideos ao comparar os valores pré e pós-intervenção nas 

situações de repouso, deglutição e contração voluntária máxima, em ambos os grupos e entre eles. Além 

disso, a aplicação da bandagem elástica sem tensão não gerou variabilidade nos resultados, visto que as 

respostas em ambos os grupos foram semelhantes. Em relação aos valores da atividade elétrica durante 

o treino, realizado antes e após uma semana, também não se observou significância estatística. Quanto 

à avaliação da percepção da bandagem, através do questionário de apreciação do método, evidenciou-

se que as participantes perceberam modificações e impressões positivas em relação ao uso da bandagem. 

Ao final do tratamento, as integrantes do grupo experimental indicaram melhora na percepção na região 

alvo do estudo. Os resultados desta pesquisa permitiram concluir que esta proposta de treinamento, para 

esta população alvo, não gerou efeito na atividade elétrica muscular, embora tenham se evidenciado 

resultados qualitativos positivos em relação à percepção da área estimulada.  

 

Palavras-Chaves: Eletromiografia, Terapia Miofuncional, Percepção, Bandagem elástica, Língua.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

ELECTROMIOGRAPHIC ANALYSIS OF SUPRAHYOID MUSCULATURE 

PRE AND POST USE OF THE THERAPY TAPING® METHOD ELASTIC 

BANDAGE IN YOUNG WOMEN 

AUTHOR: Yulieth Paulina Stave Gomez 

SUPERVISOR: Angela Ruviaro Busanello-Stella 

The aim of this research was to compare the effects of an exclusive Tounge Coupling exercise, 

and its association with the MTT® elastic bandage on the suprahyoid muscles of young women. 

This is a prospective, quantitative and experimental research, which include 14 women such as 

sample, between 19 and 25 years old (average of 24.1 years old). AMIOFE-E protocol 

complemented with the MGBR protocol was used to speech-language clinical evaluation, the 

structural analysis of tonus and resting tongue posture. The swallowing test was used to evaluate 

of functional aspect. In addition, the signal of the electrical activity of the suprahyoid muscles 

was captured during resting situation, maximum voluntary contraction and swallowing of liquid 

pre and post intervention. Finally, the electrical activity of the suprahyoid muscles during the 

tongue coupling was recorded during15 seconds to obtain a parameter for recording the pre-

therapeutic condition of the participants. Miotool equipment of eight channel was used to 

electromyographic examination. The intervention was distributed using randomization, to the 

participants allocating them in two proposals. The Experimental Group performed muscle 

training of three series three times a day, tounge coupling for 15 seconds during a week, 

associated with the use of the Therapy Taping®, bandage without tension, on the suprahyoid 

muscles, while the Control Group performed only the muscle training of tongue coupling. For 

the result analysis, the Shapiro Wilk Test was applied to investigate normality of data obtained. 

In the same way, Student's T tests, Wilcoxon Test, U-Mann-Whitney Test and Friedman's 

ANOVA tests used, all considering a significance level of 5% for all tests. Because of this 

study, no statistically significant differences were found in the myoelectric activity of the 

suprahyoid muscles in the comparison of the pre and post intervention values in situations of 

rest, deglutition and maximum voluntary contraction, in both groups and between them. In 

addition, the application of elastic bandage without tension did not generate variability in the 

results, due to the responses in both groups were similar. In relation to the values of the electrical 

activity during the training, carried out before and after last week, statistical significance was 

not observed. Regarding the assessment of the bandage, perception, through the questionnaire 

of appreciation of the method, was evidenced that the participants perceive modifications and 

positive impressions in relation to the use of the bandage. At the end of the treatment, the 

members of the experimental group will indicate improvement in the perceptions of the study 

region. The results of this research will allow concluding that this improvement proposal, for 

this target population, did not have an effect on muscular electrical activity, but rather positive 

qualitative results in relation to the perception of the stimulated area. 

Keywords: Electromyography, Myofunctional Therapy, Perception, Elastic Bandage, Tongue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O restabelecimento das funções orofaciais é competência da área de Motricidade 

Orofacial (MO), por ser o campo da Fonoaudiologia direcionado para o estudo e atuação nas 

regiões orofacial e cervical. As propostas de intervenção derivadas desta área têm dois focos 

em geral: a Mioterapia, compilação de exercícios específicos para musculatura, e a terapia 

miofuncional, com terapia que exercita os músculos por meio de modificação das funções 

orofaciais (COMITÊ MOTRICIDADE OROFACIAL SBFa, 2003). Desse modo, exercícios 

isométricos, isotônicos e isocinéticos são necessários e frequentemente utilizados para a 

obtenção de modificações musculares (RAHAL, 2012; FELÍCIO, GENARO, 2014; SILVA et 

al., 2019). 

Esses exercícios, relacionam-se ao modo de contrações do tecido muscular esquelético, 

constitutivo do Sistema Estomatognático (SE), que em coordenação com o sistema nervoso, 

podem ser dinâmicas ou estáticas, conforme o ponto de fixação do músculo (HUNTER, 

BROWN, 2011; BERRETIN-FÉLIX G, ARAÚJO, 2013; ASSENCIO-FERREIRA, 2014).  

Quando o músculo estiver fixo por um lado e na outra extremidade tiver uma carga 

móvel constante, ocorre uma contração isotônica, dinâmica, sendo a força desenvolvida 

constante e, portanto, o músculo vai sofrer encurtamento de seu cumprimento normal. Já 

quando as duas extremidades do músculo estão fixas evitando o encurtamento, ocorre contração 

de tipo isométrica, estática, e nesse caso há aumento de tensão e força desenvolvida (SEENE, 

KAASIK, 2013; ASSENCIO-FERREIRA, 2014). 

O acoplamento de língua (AL) é um exercício de tipo isométrico, caracterizado por 

acoplar o corpo da língua no palato, por determinado período de tempo, tipo de força ou pressão 

(RAHAL, 2012). Na clínica fonoaudiológica, este exercício tem sido incluído em diversos 

programas de terapia miofuncional, já que é potencialmente útil para a ativação da musculatura 

supra-hióidea (GUIMARÃES, 2009; FELÍCIO et al., 2016; HUANG et al., 2019; KIM et al., 

2019). 

No estudo Kim, Choi e Yoo (2017), os autores evidenciaram, a partir de exercícios de 

AL, melhoras no desempenho na deglutição em adultos disfágicos. Outros estudos referem sua 

efetividade em pacientes com respiração oral e apneia obstrutiva do sono (GUIMARÃES, 2009; 

CORRÊA, BERRETIN-FÉLIX, 2015; FELÍCIO et al., 2016; HUANG et al., 2019; KIM et al., 

2019). 

A avaliação dos mecanismos de ativação muscular a partir deste exercício inclui a 
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realização de Eletromiografia de Superfície (EMGs), que é um recurso utilizado na clínica 

(GENARO, FELICIO, 2014; RIES et al. 2015) e implementado na pesquisa fonoaudiológica 

(OLIVEIRA, ARAGAO, OLIVEIRA, 2018). 

Oommen e Kim (2018), por exemplo, relataram diferentes amplitudes de ativação da 

muscular supra-hióidea durante a protrusão, depressão e elevação lingual em sujeitos saudáveis. 

Outra pesquisa, desenvolvida por Furlan et al. (2015), utilizou este instrumento para avaliar e 

comparar a atividade muscular supra-hióidea, em estratégias de intervenção aplicada para casos 

de disfagia, e em indivíduos saudáveis. O estudo verificou a atividade elétrica dos músculos 

supra-hióideos em diferentes exercícios isométricos de língua.  

Destaca-se também o estudo realizado por Park et al. (2019 a) que avaliou, em 15 

homens e 15 mulheres, o efeito sobre a força e a espessura da musculatura orofaríngea, da 

elevação da língua contra o palato, em três series de dez segundos, cinco vezes por semana, 

durante seis semanas. Os autores observaram aumento na força muscular supra-hióidea e na 

espessura dos músculos milo-hioídeo e digástrico.  

Ainda que atualmente se encontrem estudos que pesquisem a efetividade dos exercícios 

de força na musculatura orofaríngea, são escassas as investigações em relação às propostas 

terapêuticas que considerem compreender, a atuação e implicação fisiológica do processo 

terapêutico, sobre o comportamento muscular em condições de normalidade (SILVA, 

BIANCHINI, PALLADINO, 2019). 

Outro aspecto que precisa ser aprofundando na clínica fonoaudiológica, corresponde à 

carência de fundamentos técnico-científicos, em relação aos parâmetros fisiológicos na escolha 

dos exercícios. Além disso, a falta de padronização quanto às séries e de número de dias na 

semana para a realização dos exercícios miofuncionais são variáveis que também incidem na 

otimização do planejamento terapêutico (TORRES, CESAR, 2019). 

 Neste sentido, percebe-se que as investigações que pretendem dar resposta ao efeito de 

um plano de tratamento determinado contam com diferentes critérios, sem um consenso sobre 

a dosagem dos exercícios. Encontram-se propostas de 10 segundos (COUTRIN, GUEDES, 

MOTTA, 2008), outras de 15 a 20 segundos (JARDINI, 2002), outros sugerem contrações nos 

exercícios para ganho de força com valores que variam entre um (CLARK et al., 2009) a 20 

segundos (CUNHA, SILVA, 2012). 

Muitos princípios da dosagem do treinamento de força na reabilitação da musculatura 

facial, mastigatória e deglutitória têm se baseado nos princípios de aprendizado motor utilizado 

na reabilitação física (BAE, 2014; CHANG et al., 2018; LOGAN et al., 2017; AGHAPOUR, 

KAMALI, SINAEI, 2017).   Esta área investiga alternativas de intervenção complementar aos 
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exercícios de treinamento de força, incorporados como auxiliares em outras intervenções, para 

promover um processo de reabilitação mais efetivo, como a bandagem terapêutica (KASE, 

1994; KASE 2003; LEE, 2011; MORINI, 2013; YANG, HEO, LEE, 2015).   

Diferentes propostas de estudos com aplicação da bandagem têm sido realizados.  

Encontram-se investigações sobre o benefício da colocação da bandagem nos músculos supra-

hióideos em pacientes com paralisia cerebral no controle da sialorreia (RIBEIRO et al., 2009; 

SILVA, 2010; IWABE-MARCHESE, MORINI, 2016; MIKAMI et al., 2017; SORDI et al., 

2017), em pacientes disfágicos (HEO, KIM, 2015) e na deglutição em população saudável 

(PARK et al., 2019).  

Para o presente estudo foi selecionado o Método Therapy Taping® (MTT®), 

desenvolvido por um autor brasileiro cuja proposta define técnicas específicas para diversas 

disfunções do sistema sensório motor oral, revelando-se como um ótimo recurso terapêutico 

complementar no tratamento de alterações da motricidade orofacial (SILVA, 2010; MORINI, 

2013). Embora esses estudos mostrem que a fita é eficaz, os mecanismos de ação específicos e 

seus reais efeitos fisiológicos permanecem desconhecidos, possibilitando que os resultados 

positivos possam ser atribuídos aos efeitos apenas sensoriais e visuais da aplicação 

(PARREIRA, 2014; SELVA et al., 2019). 

Assim, surgiu a ideia de realizar um estudo que permitisse conhecer o  que ocorre 

na musculatura supra-hióidea ao oferecer estímulos sensoriais que propiciem uma resposta 

motora. Estímulos esses gerados pela Bandagem elástica terapêutica MTT®, incluindo 

instrumentos de mensuração precisos, que permitam conhecer as mudanças da atividade 

muscular alvo.  

Desta forma, esta pesquisa objetivou comparar os efeitos de um programa exclusivo de 

AL, e a associação deste com a bandagem elástica do MTT® na musculatura supra-hióidea de 

mulheres jovens, considerando a hipótese de que a colocação da mesma nesta região, por uma 

semana, sem tensão, poderia gerar variações nas respostas pré e pós treinamento. Este fato 

contribuiu para a compreensão sobre o uso da fita como complemento à terapia tradicional 

influi na atividade elétrica da musculatura alvo  

Esta dissertação, escrita em modelo tradicional, apresenta-se estruturada em seis 

capítulos. No primeiro, e segundo capítulos foram abordados os aspectos teóricos relacionados 

com os aspectos fisiológicos, de avaliação fonoaudiológica clínica e instrumental da 

musculatura da musculatura supra-hióidea, assim como o processo de intervenção 

fonoaudiológica através do acoplamento de língua e a bandagem elástica terapêutica.    

O terceiro capítulo, apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa, trazendo o 
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desenho do estudo conforme os objetivos planejados e as variáveis da amostra. Realizou-se nele 

a caraterização e organização dos instrumentos de coleta dos dados e o método de análise dos 

resultados.  

No quarto capítulo foi realizada a apresentação dos resultados. 

E finalmente, no quinto capítulo, foi abordada a discussão dos achados, divididos em análise 

dos dados pré e pós-treinamento e dados durante o treino.  

Ao finalizar este trabalho foi apresentada a conclusão do estudo trazendo a reflexão 

sobre as limitações e considerações para estudos futuros.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 MUSCULATURA DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  

O SE é composto por diferentes estruturas ósseas, dentárias, vasculares, articulares e 

musculares, dos quais estão os grupos faciais, mastigatórios e deglutitórios. A sincronia dessas 

estruturas é importante para a execução das funções sensitivas e motoras do corpo humano. A 

adequação destes aspectos ao longo da vida é objeto da Fonoaudiologia, em especial da área de 

Motricidade Orofacial (COMITÊ MOTRICIDADE OROFACIAL SBFa, 2003; RAHAL, 2012; 

SUSANIBAR, 2012).  

Neste sentido, os músculos do SE caracterizam-se por ser do tipo esquelético, formados 

pelas fibras musculares e integradas por sua vez pelas miofibrilas, as quais contém a unidade 

funcional fundamental da fibra muscular, os sarcômeros. Conforme o tipo, sua localização 

anatômica, inervação e demanda de trabalho, esses músculos desempenharão determinadas 

funções (HIATT, 2011; SUSANIBAR, 2012).   

Os músculos orais, faríngeos e laríngeos têm tipos de constituição e composição única 

de fibras musculares, em relação aos outros músculos esqueléticos do corpo humano. Contêm, 

além das fibras do tipo I, IIa, IIb, as fibras híbridas, o que possibilita alcançar variedade de 

ações demandadas rapidamente (BURKHEAD, 2007).  

Tendo em vista as propriedades constitutivas da musculatura esquelética do SE, está se 

caracteriza por trabalhar de modo voluntário, realizando contrações musculares que podem ser 

de tipo isotônica e isométrica, que dependeram da mobilidade dos pontos de fixação do 

músculo. Portanto, quando em uma extremidade o músculo estiver fixo, e do outro lado existir 

uma carga móvel constante, tem-se uma contração isotônica. Já quando ambas extremidades do 

músculo estão fixas, ocorre uma contração de tipo isométrica, com aumento de tensão e força 

(BYDLOWSKI, BYDLOWSKI, 2004; ROBBINS, 2007; ASSENCIO-FERREIRA, 2014).  

Mesmo tendo características constitutivas semelhantes aos outros grupos musculares, 

cabe ressaltar que a musculatura facial tem particularidades importantes. Os músculos estão 

inseridos logo abaixo da pele, por meio de feixes isolados, suas fibras são planas finas e pouco 

delimitadas,  o que faz com que os mesmos estejam unidos uns aos outros. Destaca-se também, 

que apesar de serem associados à mímica facial, a sua participação mais importante está 

relacionada com as funções estomatognáticas (ZEMLIM, 2000; MADEIRA, 2012).  

Assim como a musculatura facial, a musculatura mastigatória é um complexo 

biomecânico determinante, pois tem implicância significativa no desenvolvimento e 

crescimento de outras estruturas do SE. Atuam em grupo muito mais que individualmente, e 
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movimentam a mandíbula em todos os planos e direções. São considerados músculos desse 

grupo masseteres, temporais, pterigoideos medial e lateral. Todos eles ligam o ponto fixo no 

crânio ao ponto móvel, a mandíbula, realizando elevação, abaixamento, protrusão, retração e 

lateralização (HIATT, 2011; MADEIRA, 2012; SUSANIBAR, 2012).  

A musculatura deglutitória, particularmente na fase oral e faríngea, está envolvida numa 

atividade neuromuscular complexa, pela sobreposição de músculos ativados e funções 

envolvidas. Dentre os principais grupos musculares envolvidos, encontra-se a musculatura 

supra-hióidea, formada por uma série de músculos pares que se originam ou inserem-se no osso 

hióide (ROBBINS et al., 2007; NAMIKI et al., 2019). Eles exercem uma importante função na 

pressão necessária para a propulsão do bolo alimentar, na excursão hiolaríngea e na abertura do 

segmento faringo-esofágico (PARK et al., 2015).    

Estudos eletromiográficos com tomografia computadorizada e ressonância magnética, 

mostraram que todos os músculos supra-hióideos estão ativos durante a fase faríngea da 

deglutição (OKADA et al., 2013; PEARSON et al., 2013; INOKUCHI et al., 2014). Além 

disso, os padrões de ativação desta musculatura podem ser diferentes dependendo da função 

exercida (SPIRO, RENDELL, GAY, 1994). Por isso, é possível que esses músculos se ativem 

de forma conjunta para determinadas funções ou de forma independente para outras (BORDEN, 

HARRIS, CATENA, 1973; MCCLEAN, TASKO, 2003; MAYO et al., 2005).  

A musculatura supra-hióidea é composta pelos ventres anterior e posterior do digástrico, 

milo-hióideo, gênio-hiódeo e estilo-hiódeo e cada músculo possui sua própria arquitetura 

interna. Assim, a direção dos feixes das fibras musculares do digástrico anterior (DA) e do 

gênio-hiodeo (GH) estaria alinhada anteriormente, o que sugere que os mesmo podem ser 

ativados de forma isolada e podem mover o hioide em sentido anterior. Em relação ao digástrico 

posterior (DP) e o estilo-hióideo (EH), os feixes das fibras musculares encontram-se 

direcionados superior e posteriormente, por isso podem ter participação no movimento do 

hioide na mesma direção. Finalmente, quanto ao milo-hióideo (MH), trata-se de um músculo 

de grande extensão para a região, e a direção dos feixes das fibras é superior e lateral (SHAW 

et al. 2017). 
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2.2 AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DA MUSCULATURA SUPRA-

HIÓIDEA.  

2.2.1   Avaliação clínica da musculatura supra-hióidea 

Para o diagnóstico das disfunções orofaciais têm-se dois tipos de avaliações, a clínica e 

a instrumental.  A avaliação clínica possibilita a compreensão das relações entre as condições 

anatômicas e funcionais do SE. Caracterizam-se por ser de caráter subjetivo, pois dependem do 

olhar e da experiência do avaliador (GENARO et al. 2009).  

 Atualmente existem alguns protocolos na área de MO voltados para a avaliação do 

sistema estomatognático a fim de quantificar as características encontradas na avaliação através 

de escores. O intuito desta quantificação é reduzir a subjetividade e obter diagnósticos mais 

precisos. Como exemplos, tem-se o Protocolo NOT-S (Nordic Orofacial Test-Screening) 

(BAKKE et al., 2007), o Protocolo AMIOFE e suas novas versões expandidas e validadas 

(FELÍCIO et al., 2010; GENARO, FELICIO, 2014) e o protocolo MGBR (GENARO et al., 

2009), com a nova versão para   adultos com Disfunção Temporomandibular (DTM) (BUENO 

et al., 2020). 

O protocolo NOT-S, validado para avaliação de indivíduos a partir de três anos de idade, 

foi desenvolvido e testado na língua sueca (BAKKE et al., 2007) e posteriormente traduzido e 

adaptado para a língua portuguesa (LEME, BARBOSA e GAVIÃO, 2011). É um instrumento 

utilizado para triagem dos distúrbios orofaciais, constituído por 12 domínios, dos quais seis são 

para entrevista e os seis restantes são para exame clínico. Cabe ressaltar que o NOT-S não inclui 

exame clínico para mastigação nem deglutição, só analisa estas funções por meio do relato dos 

pacientes utilizando uma escala de tipo nominal com valoração de ausência/presença de 

desconforto (BAKKE et al., 2007).   

Outro protocolo utilizado na avaliação clínica é o AMIOFE, que aborda aspectos 

relacionados à aparência, postura e mobilidade de lábios, língua, bochechas e mandíbula, bem 

como as funções de respiração, mastigação e deglutição. Consiste em uma proposta de 

quantificação com escalas, para expressar a impressão sobre as características do SE, sendo que 

os valores maiores correspondem à normalidade, com a marcação da presença ou ausência e 

grau de distúrbios miofuncionais (FELÍCIO et al., 2012). Foi validado inicialmente para 

aplicação em crianças de 6 a 12 anos, e posteriormente foi desenvolvido pela mesma equipe, a 

primeira versão expandida, o AMIOFE-E, validado para jovens e adultos, e o AMIOFE-I para 

população idosa com escalas ampliadas e itens adequados para cada faixa etária (FELÍCIO, et 

al., 2010; FELÍCIO, GENARO, 2014).  
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Na literatura também destaca-se o protocolo MGBR, elaborado com escalas de 

pontuação e anamnese detalhada. Abrange o exame miofuncional orofacial que analisa 

diferentes aspectos como a postura de cabeça e de ombros, medidas da face, movimento 

mandibular e oclusão, mobilidade, tonicidade e dor com palpação, funções de respiração, 

mastigação, deglutição, fala e voz. Propõe também documentação por meio de foto e filmagem 

para análise posterior. A partir dos achados, obtém-se escores alcançados para serem 

comparados com a pontuação esperada (GENARO et al., 2009). 

No AMIOFE é utilizada uma escala intervalar para mensurar a impressão do clínico, 

assim os escores mais altos seriam para comportamentos orofaciais normais e os desvios na 

normalidade ou condições alteradas, receberiam escores mais baixos (FELÍCIO, GENARO, 

2014). Já no MGBR a proposta é oposta, sendo que o padrão de normalidade se refere à 

pontuação mínima e à medida que o paciente apresenta alterações novas pontuações são 

somadas (GENARO et al., 2009). Recentemente, este protocolo mostrou-se válido para 

aplicação em adultos com DTM com deslocamento de disco com redução e controles, com bons 

valores de sensibilidade e especificidade (BUENO et al., 2020) 

No entanto, até o momento não foi desenvolvido um protocolo específico para a 

avaliação da musculatura supra-hióidea. Por isso são utilizados subitens que abordam os 

aspectos anatômicos e funcionais da língua dos exames anteriormente descritos.   

2.2.2 Avaliação instrumental da musculatura supra-hióidea 

Toda avaliação clínica fonoaudiológica pode ser complementada com avaliações 

instrumentais, desde que sejam adequadamente indicadas e realizadas. A utilização de 

instrumentos de caráter quantitativo, para diagnósticos clínicos mais precisos e com 

informações objetivas é de grande valia e podem contribuir com a avaliação da musculatura 

supra-hióidea (SILVA, CUNHA, PERNAMBUCO, 2012) dependendo do exame empregado. 

Na sequência, estão detalhadas as avaliações instrumentais mais destacadas, como EMG, IOPI 

e Ultrassonografia.  

Dentre estes instrumentos, destaca-se a EMGs que permite a verificação das condições 

fisiológicas do SE a traves do estudo da função muscular por meio dos sinais elétricos que os 

músculos geram, sendo realizada através da localização dos eletrodos na superfície da pele, os 

quais estão conectados a um equipamento de amplificação e registros da captação dos sinais.  

Este exame possui a vantagem de ser uma técnica não invasiva e indolor, passível de aplicação 

pelos fonoaudiólogos, (CRAM, KASMAM, HOLTZ, 1998; RAHAL, GOFFI-GOMEZ, 2004). 
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Esta técnica representa um importante marco na MO sobre a investigação das condições 

musculares e tem como objetivo auxiliar no diagnóstico e na terapêutica dos distúrbios motores 

orais, durante a fala, mastigação, deglutição ou até mesmo em repouso, através do 

monitoramento de músculos ou grupos musculares superficiais (MACHADO et al., 2010; 

MARTINS et al., 2015), como na musculatura supra-hióidea. 

Diferentes pesquisas (WATSS, 2013; YOON et al., 2013; SZE et al., 2016) utilizaram 

a EMG em sujeitos saudáveis para comparar os efeitos do exercício Shaker e o método de flexão 

do queixo com contra a resistência, na qual o sujeito pressiona um bulbo de borracha inflável 

de 12 cm presa entre a base do queixo e o manúbrio esterno. Os resultados obtidos no sinal 

eletromiográfico por Yoon et al. (2013), mostraram que o exercício de contra resistência gerou 

maior atividade nos músculos supra-hióideos do que o exercício de Shaker. Da mesma forma, 

Sze et al. (2016), além do comprovar o resultado anteriormente descrito, verificaram a melhora 

no direcionamento dos músculos supra-hióideos. Já nos resultados obtidos por Watts (2013), o 

autor evidenciou uma maior atividade dos músculos supra-hióideos na deglutição durante o 

exercício de queixo com contra resistência em comparação ao exercício Shaker. 

O estudo de Furlan et al. (2015) utilizou a EMG para verificar a atividade elétrica dos 

músculos supra-hióideos, em 22 mulheres saudáveis, com idade entre 19 e 38 anos, durante oito 

diferentes exercícios isométricos de língua. Os exercícios eram: (1) sucção de língua no palato, 

(2) pressão de língua no palato, (3) pressão de ápice da língua contra o palato, (4) retração 

exagerada de língua, (5) lateralização de língua para direita (6) lateralização de língua para 

esquerda (7) protrusão de língua e (8) pressão de ápice de língua contra o palato. Os autores 

objetivaram determinar qual estratégia seria a mais adequada para a normalização do sinal 

eletromiográfico e constataram que não houve diferença na ativação elétrica da musculatura 

supra-hióidea nos diferentes tipos de exercícios realizados.  

Oommen e Kim (2018) buscaram determinar a ativação da musculatura supra-hióidea, 

a partir da EMGs em exercícios de pressão lingual isométrica máxima, em homens e mulheres 

saudáveis. Os participantes foram divididos em dois grupos com base na idade, entre 18 e 35 

anos e mais de 60 anos. Os exercícios linguais determinados para a análise foram elevação, 

protrusão e depressão lingual, com os eletrodos posicionados paralelamente nas fibras dos 

músculos na região entre o queixo e o osso hioide.  Os autores encontraram maiores amplitudes 

de ativação da musculatura supra-hióidea durante a protrusão lingual, seguidas pela depressão 

lingual e finalmente na elevação lingual. Não foram observadas diferenças significativas nas 

amplitudes de pico entre adultos mais velhos e mais jovens, mas foram registradas amplitudes 

de pico mais altas nas mulheres.  
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Outro método de avaliação instrumental é o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), 

que fornece dados numéricos acerca da pressão e resistência da língua. Trata-se de um aparelho 

constituído por um bulbo de ar, um transdutor de pressão, um tubo plástico que conecta o bulbo 

ao transdutor e uma tela de LCD. O bulbo do IOPI é posicionado em duas regiões, seja na região 

anterior do palato duro, atrás da papila alveolar, ou na região mais posterior, paralelo aos 

primeiros molares. Uma vez posicionado, solicita-se ao sujeito que realize pressão no mesmo 

com a língua (ADAMS et al., 2014).  

Este instrumento tem sido utilizado em estudos para medição da força da língua em 

crianças, adolescentes (POTTER, SHORT, 2009) e adultos (VITORINO, 2010), pacientes com 

disfagia (STEELE et al., 2013), pacientes com câncer de cabeça e pescoço (LAZARUS et al., 

2007), com Doença de Parkinson (SOLOMON, 2006), com apneia obstrutiva do sono 

(FELÍCIO et al., 2016), com distrofia muscular (NEEL et al., 2006) e com traumatismo 

craniano (YEATES et al., 2008).  

Um exemplo de correlação entre IOPI e EMGs é o trabalho de Reis et al. (2017) que 

estabeleceu a correlação entre as medidas de pressão de língua e a atividade elétrica da 

musculatura supra-hióidea de homens e mulheres saudáveis. Para tanto, avaliaram a pressão da 

língua contra o palato duro na região anterior e posterior, com e sem IOPI, e de forma 

simultânea realizaram a avaliação eletromiográfica desses músculos. Os resultados mostraram 

que os potenciais elétricos medidos com o uso do IOPI, foram maiores nas tarefas de pressão 

anterior do que posterior, bilateralmente.  

Outro estudo que analisou valores de pressão de língua por meio do IOPI em sujeitos 

saudáveis brasileiros, foi o realizado por Prandini et al. (2015). Os autores realizaram provas 

para analisar em voluntários de ambos os sexos, com idades entre 18 e 28 anos, avaliação da 

pressão da língua durante as provas de elevação, protrusão, deglutição e lateralização, além do 

teste de resistência.  Ao analisar e comparar os resultados, os pesquisadores encontraram 

valores maiores nas provas de elevação e protrusão em comparação com as provas de 

lateralização e deglutição nos ambos os gêneros. Acharam no gênero masculino, maiores 

valores nas provas de protrusão e lateralização de língua.  

Para comparar os efeitos na força da língua através de três exercícios diferentes 

utilizados no tratamento da disfagia, Park et al. (2020) implementaram avaliação instrumental 

com o IOPI em 31 voluntários saudáveis, divididos aleatoriamente em três grupos. Um grupo 

realizou 24 séries de cinco repetições com repouso de 30 segundos, com o nível alvo fixado em 

80% de uma repetição por dia. Outro grupo realizou exercício em deglutição forçada de 5 ml 

de água, em uma postura neutra a cada 10 segundos por 20 minutos por dia. O outro grupo 
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realizou na postura queixo para baixo com deglutição forçada de 5 ml de água, a cada 10 

segundos por 20 minutos por dia.  Foram realizadas 12 sessões em quatro semanas em todos os 

grupos.  Após o treinamento, as medidas de força da língua aumentaram significativamente em 

todos os grupos, no entanto, não houve diferença significativa no incremento da força entre 

eles.  

Na pesquisa de Abe et al. (2020), os autores utilizaram o ultrassom e o IOPI para 

comparar padrões de força muscular orofacial, força lingual e a espessura dos músculos faciais, 

entre homens e mulheres saudáveis, com idades entre 18 e 40 anos que incorporavam dentro 

das suas rotinas de treinamento corporal, exercícios de resistência muscular, em seus principais 

grupos musculares por um mínimo de dois anos. Na pesquisa participaram 47 adultos que 

realizavam este tipo de treinamento e 51 que não se exercitavam. Os autores constataram que a 

massa corporal, o peso e a porcentagem de gordura foram semelhantes entre os grupos, sem 

diferenças na força muscular orofacial. Entretanto, os homens alcançaram maior força em todas 

as tarefas, exceto na força anterior da língua, que foi semelhante em ambos os sexos.  

A Ultrassonografia também é uma alternativa para avaliação instrumental, com 

múltiplas possibilidades de uso nas diferentes áreas da Fonoaudiologia. Caracteriza-se como 

um método não-invasivo, com princípio baseado no efeito Doppler (BARBERENA et al., 

2013). Esta técnica tem sido utilizada em pesquisas para avaliar as medidas de deslocamento 

do osso hioide durante a deglutição em indivíduos com e sem disfagia (HUANG et al., 2009; 

SCARBOROUGH et al., 2010; YABUNAKA et al., 2011; MACRAE et al., 2012), a avaliação 

da espessura da musculatura lingual (HSIAO et al., 2012; TAMURA et al., 2012) e na pesquisa 

de padrões de movimento dos músculos gênio-hioideos (YABUNAKA et al., 2012).  

 

 

2.3 INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA MUSCULATURA SUPRA-

HIÓIDEA 

 

2.3.1 Acoplamento da língua como estratégia terapêutica 

 

O AL é um exercício de tipo isométrico, caracterizado por acoplar o corpo da língua no 

palato, por determinado período de tempo, tipo de força ou pressão (RAHAL, 2012). Ele pode 

ser potencialmente útil para ativar a musculatura supra-hióidea, pela relação fisiológica entre 

os grupos musculares (ROBBINS, 2007; HEWITT, 2008; FUKUOKA et al., 2019). Através da 

ativação dos músculos genioglosso e hioglosso, as grandes fibras do primeiro podem 
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interdigitar com as do músculo genio-hióideo, o que facilitaria que os exercícios de força lingual 

causassem a ativação dos músculos linguais, concomitantemente com a dos músculos 

submentais (WANG, 2018).  

Embora sejam escassos na literatura estudos que analisem o AL como estratégia 

terapêutica em sujeitos saudáveis, encontra-se, como já mencionada, a inclusão deste exercício 

em diversos programas de terapia miofuncional para a modificação do comportamento 

muscular nos casos de apneia obstrutiva do sono (FELÍCIO et al., 2016; GUIMARES, 2009; 

HUANG, et al., 2019; KIM et al., 2019).   

No estudo de Park et al. (2019a), os autores tiveram como objetivo investigar o efeito 

do AL na força e espessura dos músculos orofaríngeos em adultos saudáveis. Para isso, 

participaram 30 adultos distribuídos em dois grupos de análise. O grupo experimental realizou 

os exercícios de elevação da língua contra o palato em três series de dez segundos, cinco vezes 

por semana, durante 6 semanas.  Já o grupo controle não recebeu intervenção. A força lingual 

foi medida usando o IOPI e as modificações na espessura dos músculos milo-hioídeo, digástrico 

e língual foram avaliadas por ultrassonografia. O grupo experimental mostrou um aumento 

significativo na força muscular lingual com aumento na espessura dos músculos milo-hióideo 

e digástrico, em comparação com os dados pré e pós-intervenção. No entanto, o grupo controle 

não apresentou diferencias significativa após a intervenção. O sexo não foi considerado uma 

variável de análise, havendo os dois exemplos em ambos os grupos. 

 Van den Steen et al. (2020) incorporaram o IOPI dentro de dois programas de 

treinamento, um com três e outro com cinco sessões por semana. Estabeleceu-se por sessão 120 

repetições de pressão da língua, 60 na porção anterior e 60 na posterior. Os exercícios foram 

divididos em 24 séries de 5 repetições com 30 segundos de descanso após cada série. 

Participaram 20 idosos saudáveis com idades entre os 70 e 93 anos, de ambos os sexos. Foram 

medidos os resultados na linha base, após 4 e 8 semanas de treinamento e 4 e 8 semanas após a 

última sessão de treinamento para comparar os efeitos de destreino. Os autores não encontraram 

diferenças significativas nos parâmetros entre os grupos. Além disso, não foram encontrados 

efeitos significativos de destreinamento após 4 ou 8 semanas em ambos programas.  

Robbins et al. (2005) propuseram, para a análise dos efeitos da dosagem do treinamento 

de pressão de língua no palato, um programa de 30 repetições durante 3 vezes ao dia do bulbo 

do IOPI, posicionando-o na parte anterior e posterior da língua. Estes parâmetros foram usados 

por outros dois estudos descritos a seguir. 

Um deles corresponde ao estudo de Kim et al. (2017) que verificaram os efeitos desta 

proposta em pacientes com disfagia. Os autores testaram os efeitos do treino após quatro 
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semanas de intervenção, realizando 30 repetições para as regiões anterior e posterior da língua 

em combinação com terapia tradicional para disfagia (estimulação térmica tátil, massagem 

facial e várias manobras).  Os resultados obtidos foram que o grupo experimental, que realizou 

o treinamento, apresentou maiores ganhos de força da língua na região anterior e posterior e 

melhores pontuações na fase oral e faríngea na videofluoroscopia, comparados com o grupo 

controle, que realizou apenas a terapia tradicional.  

Já na pesquisa de Yano et al. (2019), os autores analisaram se os exercícios de 

fortalecimento muscular da porção anterior da língua, poderiam influenciar na força dos 

músculos linguais posteriores. Foram incluídos no estudo onze indivíduos saudáveis, entre os 

20 e 21 anos de idade. Todos os sujeitos realizaram o programa proposta por Robbins et al. 

(2005), pressão língua-palato 3 series de 30 repetições, durante 3 dias por semana. Após oito 

semanas de treinamento, observou-se o aumento significativo da pressão de língua em ambas 

porções da língua, em comparação com os valores obtidos no começo do treinamento.   

A dosagem de cada exercício é entendida como um componente importante para o 

condicionamento muscular e para os resultados do treinamento. No entanto, na literatura pouco 

se procura compreender de que forma a realização dos exercícios atua na modificação da 

musculatura orofacial e deglutitória. Embora diversos autores apresentem propostas de 

treinamento fonoaudiológico, os mesmos carecem de consenso quanto à indicação de 

frequência, duração e intensidade (STEELE, 2009; FERREIRA et al., 2011; SILVA, 

BIANCHINI, PALLADINO, 2019).  

Neste sentido, encontra-se o estudo de Krekeler et al. (2020) que realizou um 

experimento em ratos jovens e idosos para verificar os efeitos da variação da frequência do 

exercício da língua, na força deste órgão, no tamanho da fibra do músculo genioglosso, e 

metabolismo da deglutição. Assim, foram randomizados 41 ratos idosos e 40 ratos adultos 

jovens, em três grupos experimentais que realizaram treinamentos de exercícios de língua com 

dosagens diferentes (cinco, três e um dia por semana, respectivamente), e o grupo controle, que 

não recebeu treinamento. A força da língua foi medida por um transdutor de força, com software 

de aquisição personalizado. Os pesquisadores encontraram maior força da língua, após todas as 

condições de exercício, sendo o registro com maior alteração na força no grupo de cinco dias 

por semana. Não houve efeitos no tamanho das fibras do genioglosso, nem na composição de 

miosina nas fibras musculares.   

Como o treinamento de resistência tem caráter repetitivo, pode ser considerado tedioso 

e fisicamente exigente, o que pode levar a dificuldades persistentes com a participação. De 

acordo com a literatura, outra modalidade nos treinamentos de força lingual vem sendo 
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realizada, incorporando os jogos de tablete e computador como uma ferramenta motivacional 

para o processo de reabilitação. No entanto, os efeitos sobre os componentes fisiológicos, como 

força e espessura da língua, ainda não são conhecidos, e a base terapêutica ainda não é clara 

(PRZYBYLSKI, RIGBY, RYAN, 2010; SZALMA, 2014). 

Recentemente pesquisadores investigaram os efeitos dessa nova proposta.  Furlan et al. 

(2019) buscaram apresentar um novo método, denominado o T-Station (Tongue-Station), para 

reabilitar a força da língua usando exercícios linguais com jogos de computador. O T-Station é 

um joystick intra-oral controlado pela língua, integrado com jogos de computador para o 

treinamento lingual.  Os autores testaram a proposta em nove adultos saudáveis. Dentre os 

achados deste estudo, observaram-se diferenças no desempenho entre as direções exploradas. 

Os autores associaram esses achados, com as diferenças anatômicas e o grau de ativação dos 

músculos da língua.  

Hwang et al. (2020) também estudaram os efeitos de um programa de treinamento 

baseado em jogos de tablet, na força e na espessura da língua em adultos saudáveis. O grupo 

experimental realizou treinamento de resistência usando feedback visual baseado em jogos, 

através de um sistema de TPS (Tongue Pressure Systems) que inclui um sensor de pressão, 

bulbo de ar e produtos para exibição como tablete ou computador. O grupo controle realizou 

treinamentos de resistência de língua usando o IOPI.  Ambos os grupos, realizaram os mesmos 

exercícios com o bulbo posicionado na região anterior da língua. A dosagem de exercícios 

isotônicos foi de 3 séries de 30 repetições e para os exercícios isométricos foi de 3 séries de 20 

segundos, durante cinco dias por semana por seis semanas. Os dois grupos apresentaram 

melhora significativa na força e espessura da língua, mas não houve diferenças significativas 

entre os grupos após a intervenção, ou diferenças significativas entre os dois grupos para os 

músculos em relação a fadiga ou dor. 

Park et al. (2019b) também estudaram a modalidade do treino com o sistema TPS, para 

analisar o efeito do treinamento na forca e na espessura da musculatura da língua e na 

musculatura supra-hióidea. Para tanto, participaram da pesquisa 40 idosos, divididos em grupo 

experimental e controle. O primeiro realizou dois exercícios, um isométrico, com 3 séries de 

30 segundos de pressão língua-palato, e um isotônico, com 3 séries de 30 repetições por dia de 

contração e o relaxamento da língua. O segundo não recebeu treinamento.  Na realização de 

ambos exercícios foi colocado o bulbo de ar entre a língua e o palato, pressionando firmemente 

com a língua. O grupo experimental mostrou aumento da força da língua e na espessura dos 

músculos milo-hioídeo e digástrico; enquanto o grupo de controle não demonstrou diferenças 

significativas nas variáveis analisadas.  



26 
 

 

2.3.2 Bandagem elástica terapêutica como recurso terapêutico 

Nos últimos anos, houve um desenvolvimento significativo em técnicas de bandagens 

elásticas nos processos de reabilitação de diferentes profissões como Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional e Fonoaudiologia, principalmente após o aparecimento do método KinesioTaping 

(KT), desenvolvido pelo quiroprata japonês Kenso Kase na década de 1970 (KASE, 2003; 

KAHANOV, 2007; SALVAT, 2010; MORINI, 2020). 

O método desenvolvido por Kase, denominado KT, consiste na aplicação de uma fita 

adesiva fixada na pele. Esta fita é composta totalmente por algodão com adesivo antialérgico o 

que facilita a evaporação e secagem rápida, com uma elasticidade de até 140%, igual ao da pele 

humana. Por isso, é mais fina e mais elástica que uma fita convencional, a fim de permitir maior 

mobilidade e tração da pele (KASE, 2003; KAHANOV, 2007). 

 A técnica de aplicação do método, envolve a aplicação de tensão ao longo da fita e 

colocação sob a pele do músculo alvo em uma posição esticada. De acordo com o manual do 

método KT, a direção da fita obedece ao tipo de estímulo que se quer aplicar; se for da origem 

à inserção do músculo alvo, ajudará a facilitar funcionalidade, se for da inserção à origem 

ajudará na inibição da função. Essa tração promove uma elevação da epiderme e reduz a pressão 

sobre os receptores mecânicos situados abaixo da derme, reduzindo assim os estímulos 

nociceptivos (KASE, 2003; CASTRO-SANCHEZ et al., 2012).  

Os benefícios da bandagem elástica terapêutica incluem diminuição da dor, melhora da 

drenagem linfática e venosa, suporte para os músculos debilitados e correção dos 

desalinhamentos articulares. Além disso, promove melhoria na estimulação somatossensorial e 

no aumento dos impulsos mecanorreceptivos e proprioceptivos, o que pode causar várias 

respostas, como a facilitação ou inibição da ativação muscular (KASE, 1994; JARACZEWSK, 

LONG 2006; FU et al., 2008; KARATAS et al., 2012).  

Dada a facilidade de aplicação da fita em qualquer músculo ou articulação e 

reconhecendo uma potencial influência na regulação do tônus muscular, a mesma tem sido 

utilizada com sucesso no campo esportivo, da ortopedia, traumatologia e também no campo da 

neurologia (LEE et al., 2011; MORINI, 2014; YANG, 2015). Ainda assim, é importante 

salientar que a aplicabilidade da bandagem elástica terapêutica está baseada no seu uso como 

um auxiliar terapêutico, ou seja, que incorporada com outras intervenções pode promover um 

processo de reabilitação mais efetivo (ESPEJO, 2011).  

Park et al. (2019c) realizaram um estudo em sujeitos saudáveis, para investigar o efeito 

do KT na ativação dos músculos supra-hióideos através da EMGs, comparando os efeitos da 
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fita em dois níveis de tensão, 50% e 80%. Os resultados obtidos mostraram maior atividade 

elétrica da musculatura supra-hióidea com 80% de alongamento do KT.    

Outro estudo, também realizado com KT, foi o de Ribeiro et al. (2009). Ele teve como 

objetivo verificar os efeitos do KT no controle da sialorreia em crianças com Paralisia Cerebral 

entre 4 e 15 anos. Todos receberam aplicação do KT, durante 30 dias contínuos com a fita na 

região supra-hióidea, com duas trocas por semana. Os pesquisadores concluíram que houve 

redução significativa da gravidade da sialorreia após a intervenção empregada.  

Sordi et al. (2017) aplicaram bandagem em pacientes com Paralisia Cerebral, os autores 

investigaram os efeitos do KT na musculatura supra-hióidea destes pacientes para diminuição 

da sialorreia. Os pacientes foram divididos em dois grupos: espera assistida, que recebeu 

manobras passivas na região supra-hióidea e comandos para deglutição, e o experimental que 

recebeu somente a aplicação do KT. Após oito semanas de tratamento, houve diminuição da 

sialorreia em todos os sujeitos do grupo experimental e no grupo de espera assistida não foi 

observado progresso. 

Lin et al. (2016) descreveram os efeitos do uso do KT em um recém-nascido prematuro 

com problemas de sucção, dificuldade da deglutição e má nutrição. A fita foi aplicada na pele 

da região dos músculos supra-hióideos, orbiculares dos lábios e masseteres, com tensão mínima 

de 15%. Após o uso exclusivo da fita por uma semana, a função de sucção melhorou, foi retirada 

a sonda gástrica, com alta hospitalar e acompanhamento regular de suporte nutricional.  

Heo e Kim (2015) avaliaram os efeitos o KT no movimento do osso hioide e da epiglote 

em 22 pacientes disfágicos após AVC.  Os pacientes foram distribuídos em dois grupos, no 

grupo experimental foi aplicado o KT na musculatura supra-hióidea com 50% de tensão e no 

grupo controle não.  Foram realizadas avaliação videofluoroscópica, para avaliar o efeito do 

KT em uma situação real de deglutição.  Evidenciou-se que o grupo de pacientes com KT teve 

melhoras na excursão vertical do osso hioide e rotação de epiglote.  

No Brasil, a bandagem elástica foi introduzida em 1998, pelo fisioterapeuta Nelson 

Morini Júnior, que incorporou a técnica no tratamento de seus pacientes e, posteriormente, 

desenvolveu o método denominado Therapy Taping® – conceito de estimulação tegumentar 

baseado em princípios neurofisiológicos. O método utiliza fundamentos do KT mas tem seus 

próprios princípios de aplicação e foi registrado, em 2009, na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (SILVA et al., 2014). 

Morini (2015) propõe, por meio da bandagem terapêutica MTT®, estimular a pele do 

paciente e assim permitir que áreas do córtex somatossensorial primário sejam ativadas para 

obter melhor resposta motora. O autor explica da seguinte maneira: 
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Quando a pele é estimulada, esses estímulos chegam com rapidez ao córtex sensorial 

primário para que sejam discriminadas sua intensidade e qualidade. Em seguida o 

córtex de associação sensorial é ativado para o reconhecimento da sensação. A seleção 

de metas, interpretação e emoções é tarefa do córtex de associação. Quando o estímulo 

chega à área de planejamento motor, o estímulo servirá para a composição e o 

sequenciamento do movimento. Por fim, o estímulo que entrou pelo córtex sensorial 

primário poderá sair como estímulo motor (MORINI, 2013 p.20).  

 

A proposta em relação à técnica de aplicação da bandagem elástica no MTT® inclui a 

compreensão da capacidade da deformação elástica da fita gerada justamente pelo material. 

Cada marca de bandagem possui composições químicas e físicas diferentes. No caso do MTT®, 

é utilizada a marca de bandagem terapêutica Therapy Tex®, composta por um tecido de fibras 

100% de algodão, miofibras de elastano e cola adesiva corporal de acrílico, o que torna a 

bandagem hipoalergênica (MORINI, 2015).  

Segundo Morini (2013), o tamanho da bandagem terapêutica pré-determinado pelo 

MTT®, deve estar entre os pontos A-B, havendo entre estes, o máximo de pele recoberta do 

músculo alvo que se deseja estimular. Para isso, deve-se estabelecer a direção e o sentido de 

força da bandagem terapêutica, que consiste em determinar o ponto fixo da fita que não terá 

tensão e o ponto móvel que será tensionado, podendo ser nos extremos ou no centro da 

bandagem, o que dependerá dos objetivos terapêuticos estabelecidos.  

As técnicas de aplicações da bandagem pelo MTT® foram divididas em duas: técnicas 

básicas e avançadas.  As básicas são aquelas em que a tensão da fita da bandagem não supera 

os 20%; e as avançadas são aquelas com mais de 20% de tensionamento. Foram desenvolvidas 

técnicas corporais, incluídas as áreas de cabeça e pescoço, com o propósito da estimulação da 

função motora dos músculos orofaciais em diferentes disfunções como a paralisia facial, 

disfunção temporomandibular, disfagia, mordidas tônicas, trismo, vedamento labial, 

estimulação de língua, entre outros (MORINI, 2018).  

As técnicas básicas das aplicações para a face incluem a pele sobre os músculos frontal, 

prócero, elevador da asa do nariz, elevador do lábio superior, zigomático menor e maior, risório, 

orbicular da boca, depressor do ângulo da boca,  depressor do lábio inferior e masseteres. Estas 

técnicas de aplicação facial são sugeridas para os casos de estética facial, paralisia facial, 

hipotonia muscular ou bruxismo (MORINI, 2013; MORINI, 2018).  

Outro grupo de técnicas de aplicações sugeridas pelo criador do método, corresponde 

aquelas agrupadas para estimular a pele sobre os músculos da região do pescoço, incluindo os 
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músculos esternocleido-occipital-mastoideo, escaleno, digástrico anterior e posterior e milo-

hióideo. Esta proposta de aplicação na região supra-hióidea tem sido utilizada principalmente 

para casos de pacientes com disfagia e sialorreia, pela relação fisiológica desta região nas 

funções de elevação da língua, laringe e abertura do esôfago durante a deglutição (SILVA, 

2014). 

Silva (2010) avaliou a efetividade na redução da sialorreia em um paciente com Paralisia 

Cerebral Espástica, de 10 anos e 5 meses, através da aplicação da Bandagem terapêutica do 

MTT® e terapia fonoaudiológica. Realizaram-se exercícios de motricidade oral, alongamento 

de musculatura perioral e estímulos térmicos e gustativos. A bandagem foi posicionada na pele 

que recobre a região suprahióidea (milo-hioídeo) por um período de 6 horas além da aplicação 

na pele do músculo do orbicular da boca para dormir. Os resultados obtidos a partir do 

tratamento foi a diminuição do número de uso toalhas de três, para uma por dia. No decorrer 

do tratamento, o paciente deixou de usar toalhas e somente havia escape salivar quando estava 

muito concentrado na realização de uma tarefa, pontuando de baba grave a leve.  

Silva et al. (2019) avaliaram e compararam os efeitos da aplicação durante 24h da 

bandagem elástica no músculo trapézio por meio da EMGs e questionário autorreferido em 

adultos saudáveis. Participaram sujeitos de ambos os sexos entre os 20 e 35 anos divididos em 

três grupos, o grupo um (G1) que utilizou bandagem elástica, o grupo dois (G2) que utilizou 

bandagem elástica sem tensão e finalmente o grupo três (G3) que não utilizou a fita. Após as 

24 h de uso da bandagem não foram encontradas diferenças significativas na avaliação 

eletromiográfica, entre os grupos e cada um deles. 

Assim como os casos referidos anteriormente, existem outros situações de êxito, 

atualizações científicas e publicações realizadas pelos fonoaudiólogos na aplicação desta 

técnica complementar, seja a aplicação do método de KT ou MTT®.  A divulgação dos avanços 

obtidos na prática clínica permitiram que o Conselho Federal de Fonoaudiologia, através do 

Parecer CFFa nº 041, de 18 de fevereiro de 2016, reconhecesse o uso da bandagem elástica 

como recurso terapêutico, com formação teórico pratica prévia. Além disso, o referido parecer, 

possam implementar estudos e pesquisas que permitam fortalecer a compreensão e utilidade na 

Fonoaudiologia em relação a este recurso (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA 

DO BRASIL, Parecer CFFa nº 041. de 2016).  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo prospectivo, quantitativo e experimental, caracterizado 

como um ensaio clinico randomizado. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Motricidade 

Orofacial, do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana, da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS   

 

O estudo esteve de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

que rege as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres humanos. 

Recebeu aprovação do Comitê de Ética da Instituição sob número 3.326.146 (ANEXO A). As 

participantes foram convidadas a ler e assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) sendo o mesmo apresentado em duas vias, uma para o pesquisador e outra para a 

participante (APÊNDICE A). 

As participantes receberam todos os esclarecimentos sobre a pesquisa, incluindo os 

possíveis desconfortos e riscos à sua saúde física, principalmente, os relacionados à retirada da 

bandagem terapêutica e à retirada dos eletrodos para avaliação de EMGs.  

Em relação aos benefícios da participação no estudo, todas participantes receberam 

avaliação fonoaudiológica quanto ao sistema estomatognático. Uma vez finalizados os planos 

terapêuticos do estudo, as participantes foram encaminhadas, se necessário, para tratamento 

fonoaudiológico ou de outros profissionais.  

De igual forma, foi garantida a total confidencialidade dos dados fornecidos e o sigilo 

da identidade das participantes.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população deste estudo compreendeu mulheres, entre 18 e 35 anos. A amostra foi 

formada por conveniência, com divulgação nas redes sociais do Laboratório de Motricidade 

Orofacial e correio eletrônico.  
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Não existem estudos que englobem o comportamento da musculatura supra-hióidea em 

exercício de AL associado à bandagem elástica na população alvo desta pesquisa. A maioria 

dos estudos encontrados com metodologia semelhante não tiveram grupos comparativos entre 

os sexos ou não detalharam cálculo amostral (HEO, KIM, 2015; SORDI et al., 2017; PARK et 

al., 2019c). Assim, decidiu-se adotar tamanho de amostra semelhante ao encontrado na 

literatura internacional estimando-se 16 participantes alocadas em cada grupo 

(KESKINRUZGARA et al., 2018; MEZZEDIMI et al., 2018; MEZZEDIMI et al., 2017). 

 

3.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Critérios de inclusão para ambos grupos:  

- Ser do sexo feminino; 

- Apresentar idade entre 18 e 35 anos; 

- Não apresentar queixas fonoaudiológica relacionada à MO. 

O estudo envolveu sujeitos apenas do sexo feminino, a fim de se buscar um padrão de 

análise. Foram selecionadas mulheres nesta faixa etária, visto que o organismo apresenta pouca 

perda de massa e força muscular neste período (NASSEB; VOLPE, 2017; HARA et al., 2018; 

OGAWA et al., 2018; LARSSON et al., 2019) relacionado com o processo de envelhecimento 

normativo, denominado sarcopenia. 

 

3.3.2 Critérios de Exclusão 

 

Critérios de exclusão para ambos grupos:  

- não conseguir realizar o AL; 

- apresentar Índice de Massa Corporal (IMC) menor de 18,5 e maior do que 24,9; 

- histórico de tratamento fonoaudiológico prévio (menor de 1 ano); 

- presença de desordens neuromusculares ou hormonais; 

- queixas relacionadas à motricidade orofacial; 

- histórico de cirurgia cabeça e pescoço; 

- sinais sugestivos de comprometimento neurológico; 

- sinais sugestivos de características sindrômicas; 

- reação alérgica à bandagem para o grupo experimental. 
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Estabeleceu-se o IMC dentro do padrão saudável estabelecido pela OMS, visto que 

acima da pontuação 25,0 os indivíduos podem apresentar aumento da gordura subdérmica na 

superfície submentoniana, o que pode limitar a detecção da ativação dos músculos avaliados. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Após assinar o TCLE, todas as participantes responderam um questionário de seleção 

(APÊNDICE B), baseado nos critérios de inclusão e exclusão do estudo, e foram submetidas 

ao teste de alergia de bandagem, para determinar se tinham ou não reação alérgica ao material. 

O teste de alergia foi feito através da aplicação da fita de bandagem na região anterior do braço.   

Aquelas voluntárias incluídas no estudo foram submetidas às avaliações clínica 

fonoaudiológica e avaliação eletromiográfica da musculatura supra-hióidea. A primeira delas 

compreendeu a entrevista inicial e exame clínico estrutural específico e funcional do SE. A 

segunda consistiu em uma avaliação instrumental baseada na captação da atividade elétrica dos 

músculos supra-hióideos em repouso, função de deglutição, contração voluntária máxima 

(CVM) e treino muscular.  

O treinamento da musculatura supra-hióidea foi realizado através do exercício de AL, 

em 3 series de 15 segundos. Após o término do treinamento realizou-se, de forma aleatória, a 

randomização das participantes nos grupos experimental (GE) e controle (GC). Após sete dias 

contínuos de treinamento, realizou-se a retirada da fita de bandagem terapêutica das 

participantes do GE e posteriormente reavaliação da atividade eletromiográfica com as mesmas 

provas determinadas na avaliação pré-terapia de todas as voluntarias. Para o análise da 

percepção do processo terapêutico, todas as participantes fizeram uma auto-avaliação a partir 

de Escala Visual Analógica (EVA) (APÊNDICE C) e no GE foi aplicado o Questionário de 

apreciação do Método Therapy Taping® MTT® (ANEXO B).  

O fluxograma abaixo demonstra as etapas de execução da coleta (FIGURA 1). 
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Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos de coleta. 

 

Legenda: TCLE- termo de consentimento livre e esclarecido, m.m- musculatura, EMG- Eletromiografia de 

superfície, EVA-  escala visual analógica, MTT- Método Therapy Taping ® 

Fonte: Produção do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCLE  

Questionário de critérios de seleção e teste de bandagem  

Incluídos  Excluídos  

Avaliação clínica 

(Anamneses + Exame 

clínico) 

Avaliação EMG da 

m.m. Supra-hióidea  

Realização de treinamento muscular, 3xs15” de 

acoplamento de língua na EMG  

Randomização   

Grupo Controle (GC) 

1 semana de treinamento em 

ambiente domiciliar de 

acoplamento de língua sem 

uso de bandagem  

Grupo Experimental (GE) 

1 semana de treinamento de 

acoplamento de língua em 

ambiente domiciliar com uso de 

bandagem na m.m. supra-hióidea  

Reavaliação EMG    

Auto-avaliação das 

participantes do plano 

terapêutico EVA.  

Questionário de apreciação 

MTT 

Retirada da bandagem e 

reavaliação EMG. 

 

Auto-avaliação das 

participantes do plano 

terapêutico EVA.  
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3.4.1 Questionário de seleção e teste de bandagem 

Foi realizada uma anamnese simples baseada nos critérios de inclusão e exclusão 

definidos para o estudo. Assim, este questionário incluiu nome da voluntária, data de avaliação, 

idade, se conseguia realizar ou não o AL, peso e altura para o cálculo do IMC, históricos de 

cirurgias de cabeça e pescoço, comprometimento neurológico e sindrômico, entre outros.  

Ao final do questionário foi realizado o teste de reação alérgica da bandagem. Para isso, 

foi colada, sem tensão, uma fita de 5 cm de largura no antebraço das participantes por durante 

toda a avaliação, aproximadamente duas horas.  Caso não se observasse coceira, vermelhidão 

ou ardor, então se indicava a participante como apta para a aplicação da fita de bandagem 

terapêutica.  

Cabe salientar que o material da fita é hipoalergênico, porém, cada indivíduo se 

comporta diferente diante dos estímulos produzidos. Por isso, neste estudo, considerou-se 

importante que as participantes tivessem uma experiência sensório-motora em uma parte do 

corpo proximal, fina e sensível como a pele da musculatura alvo do estudo, principalmente para 

todas aquelas que desconheciam a técnica e o material (MORINI, 2013).  

 

3.4.2 Avaliação Clínica Fonoaudiológica 

 

A avaliação clínica foi realizada utilizando o Protocolo AMIOFE-E (FELÍCIO, 2010), 

complementado pelo Protocolo MBGR (GENARO et al., 2009). Porém, da parte estrutural dos 

exames foram analisados apenas tônus e postura de língua em repouso, para conhecer as 

condições deste órgão no início do programa de treinamento. A deglutição foi avaliada, tendo 

em vista que a musculatura alvo desse estudo é a musculatura supra-hióidea, e conhecer as 

condições desta função permitiram ampliar a compreensão dos achados eletromiográficos pré 

e pós- intervenção.  

A avaliação clínica foi realizada por um único avaliador, treinado e experiente. Para 

tanto, realizou-se a padronização da captação dos vídeos da função, a partir dos critérios da 

distância da câmara, o nível do tripé e o foco do registro (APÊNDICE D). Os aspectos 

estruturais foram analisados por este avaliador e a função de deglutição foi avaliada mediante 

a análise de dois juízes com experiência na área e calibrados entre si. Em caso de discordância 

entre os juízes, uma terceira análise em conjunto foi feita. 
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 3.4.3 Avaliação eletromiográfica da musculatura supra-hióidea 

 

Esta avaliação também foi realizada por uma única pesquisadora e consistiu na captação 

da atividade elétrica dos músculos supra-hióideos, pré e pós-intervenção, bem como o treino 

muscular. Para tanto, foram utilizados sensores ativos da Miotec com impedância de entrada de 

10 GΩ e taxa de rejeição de modo comum > 100 dB. Os mesmos foram ligados a eletrodos 

duplos de Ag/AgCl do tipo DOUBLE (Hal Indústria e Comércio ltda.) para a avaliação dos 

músculos supra-hióideos e monopolar para o eletrodo de referência.  

O equipamento utilizado para captação do sinal eletromiográfico foi o Miotool (Miotec), 

com oito canais de entrada, conversor A/D de 14 bits de resolução, isolamento elétrico de 5000 

volts, capacidade de aquisição máxima de 2000 amostras/segundo/canal, amplificação de escala 

de 1000Hz e filtros passa-alta e passa-baixa, respectivamente de 20Hz e 500Hz. O mesmo 

esteve acoplado a um computador portátil da marca Itautec S.A., com processador Intel Pentium 

e sistema operacional Windows 7 Pro, sem conexão com a rede elétrica, afim de evitar a 

interferência desta no sinal. Para a análise do sinal foi utilizado o Software Miograph Swite 

(Miotec). Após a coleta do sinal em RMS (na unidade de microvoltz), foi realizada pelo próprio 

software, a normalização do sinal a partir da CVM da musculatura alvo do estudo. 

As participantes permaneceram sentadas, em posição confortável, orientadas pelo Plano 

Frankfurt e com olhos abertos. Iniciou-se com a limpeza da pele da região submandibular em 

toda sua extensão, utilizando gaze embebida com álcool etílico a 70% para retirar a oleosidade 

e reduzir a impedância na captação do sinal (DE LUCA, 1997; RAHAL, GOFFI-GOMEZ, 

2004; SILVA, 2013; FURLAN et al., 2015; DOS REIS, 2017) (FIGURA 2).  

Figura 2 - Ilustração da limpeza com gaze da região submandibular em toda sua extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2013. p. 42. 
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Posteriormente, procedeu-se a colocação do eletrodo de referência na região do externo, 

para minimizar as interferências na captação do sinal. Além dessa medida, também foi 

necessário ter o ambiente controlado adotando medidas como desligar os aparelhos eletrônicos 

e retirar os adereços de metal, como colares ou acessórios.  

Para a fixação bilateral dos eletrodos duplos na região submandibular, solicitou-se às 

participantes que pressionassem a língua contra o palato para localizar a área mais proeminente 

da região supra-hióidea, seguida de deglutição (FIGURA 3 e FIGURA 4).  

 

Figura 3 - Palpação da região submandibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2013. p. 44 

 

Figura 4- Eletrodos fixados na região submandibular. a) eletrodos bipolares na musculatura 

supra-hióidea, b) eletrodo monopolar de referência ao nível do externo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           

 Fonte: Produção do autor. 

a) 

b) 
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O processo de captação do sinal da atividade elétrica dos músculos supra-hióideos, 

ocorreu durante as situações de repouso, CVM e deglutição de líquido.   

Estabeleceu-se a realização de pelo menos três coletas para cada uma das situações 

referidas e assim selecionar as de melhor qualidade do sinal eletromiográfico, havendo intervalo 

de 2 minutos de repouso para o restabelecimento muscular, conforme recomendações de De 

Luca (1997) e Busanello-Stella et al. (2015). A análise do melhor sinal baseou-se na inspeção 

da FFT (Fast Fourrier Transformate - Transformada Rápida de Fourrier). 

Para o repouso foram gravados 15 segundos com a instrução verbal “Fique o mais 

quieto possível, sem engolir e feche os olhos”. Foram selecionados os 10 segundos de menor 

atividade muscular. 

Para a CVM foram gravados 8 segundos com a instrução verbal “Faça o acoplamento 

de toda a língua no céu da boca, com o máximo de força que você puder” e com o comando 

verbal simultâneo de incentivo “Força, força, força”. Foram selecionados os 5 segundos centrais 

da coleta. 

Para a deglutição, foram ofertados 100 ml de água, em temperatura ambiente e em copo 

descartável. A quantidade de água ofertada foi padronizada a partir da utilização de uma seringa 

e o comando verbal durante a prova de “Segure o copo perto da boca para dar início, e engula 

do jeito que engole normalmente, mas de forma continua, sem parar quando eu disser que 

pode”. Foram selecionados os 5 ciclos centrais de atividade, de modo a padronizar a análise 

entre os sujeitos (SILVA, 2014) (FIGURA 5).    

 

Figura 5. Avaliação da deglutição de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

Fonte: Silva, 2013. p.44 
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Finalmente, foi registrada a atividade elétrica da musculatura supra-hióidea durante o 

treino muscular, para se obter um parâmetro de registro da condição pré-terapêutica das 

participantes. O treinamento da proposta de estudo, será descrito no item que segue.  

 

3.4.4 Intervenção terapêutica  

 

O programa terapêutico definido para o estudo, contemplou os fatores recomendados 

para todo programa de treinamento de exercícios, como a dose de tempo, frequência, repetição, 

intensidade e duração total do treinamento (MCKENNA et al. 2017).  

Assim, todas as participantes do estudo realizaram treinamento da musculatura supra-

hióidea, a partir do exercício de AL, em 3 series de 15 segundos com 10 segundos de repouso 

entre si, e entre uma serie e outra, repouso de 30 segundos. Inicialmente de modo concomitante 

à EMG, conforme o esquema abaixo (FIGURA 6).  

 

Figura 6. Diagrama da intervenção terapêutica. 

 

Legenda: AL – acoplamento de língua, “ - segundos 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

As instruções utilizadas para a captação da atividade elétrica permitiram esclarecer as 

variáveis de tempo, intensidade, duração e frequência do plano terapêutico para a realização em 

casa. O comando verbal para o AL foi: “Faça o acoplamento de língua com toda a língua no 

céu da boca de maneira confortável, sem força”. Entre cada situação de repouso cronometrado, 
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o avaliador indicava o comando “Descansa”, e para iniciar uma nova série, indicava o comando 

“Acopla”.  

Esta sequência deveria ser realizada com uma frequência de três vezes ao dia (uma serie 

de manhã, uma serie na tarde e uma serie na noite), de forma contínua e ininterrupta por uma 

semana.  

A randomização ocorreu através de um envelope opaco não translúcido, contendo as 

duas possibilidades de tratamento. Adotou-se fichas com opção “com bandagem” para GE, e 

“sem bandagem” para o GC. Caso uma das participantes fosse sorteada com bandagem e não 

aceitasse a colocação da mesma, automaticamente integraria o GC, e outra ficha era substituída 

no envelope quanto ao GE.  

Assim, após separação entre os grupos, as participantes do GE realizaram o treino da 

musculatura supra-hióidea acrescido da aplicação da fita de bandagem terapêutica, enquanto 

que as do GC realizaram o plano terapêutico baseado apenas no treino da musculatura supra-

hióidea, mediante o exercício de AL.   

Todas as participantes receberam uma folha de registro e monitoramento do 

treinamento, detalhando em cada data as marcações das 3 séries que deveriam realizar três vezes 

por dia (APÊNDICE E). Assim, também se estabeleceu com as participantes um mecanismo de 

reforço complementar, através de envio de mensagens pelo aplicativo do whatsapp para lembrar 

da execução diária das series.   

A partir deste mesmo mecanismo, para o GE solicitou-se envio diário de fotos da região 

submandibular para acompanhamento da condição, tanto da pele quanto da fita de bandagem 

terapêutica. Este procedimento foi adotado para avaliar a necessidade da troca da fita, bem 

como conhecer o estado de conforto das participantes com o tratamento.  

Utilizou-se neste estudo a fita de cor bege, denominada como “cor da pele” pela marca 

de bandagem terapêutica Therapy Tex®, a qual é empregada no MTT® (MORINI, 2013). 

Objetivou-se a mesma, visto que esta cor é mais neutra e com menor visibilidade.  

A escolha de treinamento muscular por uma semana, justifica-se, diretamente, para 

acompanhar a fase sensorial do método. A mesma tem duração de uma semana e é considerada 

a base de todo processo que inclui bandagem terapêutica como método complementar. 

Caracteriza-se por possibilitar a adaptação ao material utilizado, gerando estímulos sem tensão 

ou alongamento da pele. Tendo em vista que não se tem evidência científica para esta fase, 

considerou-se importante identificar se é possível obter modificações na atividade muscular por 

meio de um estímulo apenas somatossensorial (FIGURA 7). 
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Figura 7. Primeira fase do Protocolo de Tensionamento Progressivo no MTT® 

 

 

Fonte: Morini, 2018. p.2 

 

 A técnica de aplicação utilizada foi em “I”, sem tensionamento entre os pontos A-B, 

sobre a pele do músculo milo-hioídeo, na região supra-hióidea, segundo os critérios da técnica 

de aplicações no pescoço, proposta pelo Morini (2013). Para tanto, realizou-se a marcação dos 

pontos “A” e “B” na pele na região do ventre anterior do músculo digástrico e músculo milo-

hióideo, e mensurou-se a fita entre esses pontos para calcular seu comprimento total (FIGURA 

8). As pontas foram cortadas de forma arredondada para minimizar a possibilidade que o 

material descolasse ou desfiasse. Posteriormente com uma gaze embebida com álcool 70% 

limpou-se a pele da região submandibular, sendo aguardada a secagem completa da pele para 

posterior aplicação.   

Após a preparação da pele, a fita foi cortada e subdividida em 3 partes iguais. Depois 

de removido o papel, o terço do meio da fita foi a primeira parte em ser aderida na pele e 

finalmente os extremos. Foi realizada fricção sobre a bandagem para causar atrito e melhorar a 

aderência na pele.  

 

Figura 8: Técnica para estimular a pele sobre a musculatura supra-hióidea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Fonte: Produção do autor. 
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É importante salientar, que a aplicação da bandagem elástica segundo o MTT® foi 

realizada por uma Fonoaudióloga certificada na técnica. Após treino de uma semana, procedeu-

se a retirada da fita de bandagem pelo mesmo profissional, utilizando uma gaze embebida com 

álcool de 70% para limpar de forma alternada a pele, minimizando a possibilidade de 

desconforto. 

 

3.4.5 Escala Visual Analógica e Questionário de Apreciação do MTT® 

 

Após o período de intervenção de uma semana, todas as participantes mensuraram a 

modificação quanto ao nível de percepção da região submandibular através de uma Escala 

Visual Analógica (EVA) (APÊNDICE C). 

No caso das participantes do GE, foi aplicado também questionário de apreciação do 

MTT® (MORINI, 2013) (ANEXO B). O mesmo é subdividido em dois domínios, Teste de 

Conforto Geral e Teste de Juízos Subjetivos. O primeiro se avalia o estado de comodidade ao 

usar a bandagem Therapy Tex®. O segundo corresponde ao Teste de Juízos Subjetivos, no qual 

se avalia a percepção das participantes frente às características da fita de bandagem, a cor, a 

textura, o processo e o tempo de aplicação, bem como considerações sobre o uso da bandagem 

nas áreas propostas e se a bandagem interferiu na higiene diária das áreas onde foi aplicada.  

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE  

 

Os dados obtidos foram armazenados na planilha de Excel para posterior análise. Foram 

adotadas como variáveis tônus, mobilidade e simetria da língua; postura de cabeça; postura de 

língua em repouso e durante a deglutição; conclusão da deglutição; padrão mastigatório; modo 

respiratório; atividade elétrica da musculatura supra-hióidea em repouso, deglutição e CVM, 

pré e pós-intervenção; atividade elétrica desta musculatura durante o treino pré e pós; bem como 

percepção das participante sobre o uso da bandagem elástica através da aplicação do 

questionário de apreciação do MTT ®. 

Para investigar a influência dos aspectos referentes à experiência clínica das 

participantes e à condição do tônus muscular de língua nos desfechos encontrados, realizaram-

se outras duas análises complementares, tendo como eixos a Experiência Clínica (EC) e o Tônus 

Muscular.  

Para o eixo da EC, consideraram-se aquelas voluntárias discentes do Curso de 

Fonoaudiologia que ainda não tinham cursado disciplina prática de Motricidade Orofacial 
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juntamente com as voluntárias não fonoaudiólogas no Grupo SEM Experiência Clínica (GSE). 

Aquelas voluntárias acadêmicas que já haviam cursado esta prática em diante no curso foram 

reunidas no Grupo COM Experiência Clínica (GCE). Vale ressaltar que no GC 7 voluntárias 

(88 %) eram do GCE e 1 (13 %) do GSE, e no GE as voluntárias estavam igualmente 

distribuídas. Para o eixo do Tônus Muscular analisaram-se os mesmos parâmetros anteriores, 

porém dividindo a amostra conforme grupos de tônus normal 5 (TN) e tônus diminuído 9(TD).  

Inicialmente, para as variáveis numéricas contínuas aplicou-se o Teste Shapiro-Wilks, 

com a finalidade de verificar a normalidade das mesmas. Poucas variáveis não tiveram 

comportamento normal, por esse motivo a maioria dos testes selecionados foram paramétricos 

conforme poderá ser observado na secção resultados. 

Para a comparação das características clínicas da amostra, utilizou-se o teste Qui-

Quadrado. Para a comparação das variáveis pré e pós-intervenção dentro de mesmos grupos 

utilizaram-se os testes T de Student para amostras dependentes e Teste de Wilcoxon. Para a 

comparação entre situações pré e pós-intervenção de grupos diferentes utilizaram-se os testes 

T de Student para amostras independentes e Teste U-Mann-Whitney. Já para a análise do 

desempenho da atividade elétrica durante os treinos utilizaram-se os Testes ANOVA de 

Friedman. Para as variáveis qualitativas referentes à aplicação da bandagem foi realizada uma 

análise descritiva. Foi utilizado o software Statistica 7.0, sendo considerado nível de 

significância de 5% para todos os testes. 
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4.  RESULTADOS 

 

A amostra do estudo foi composta por 14 mulheres, sendo 6 (43%) para o GE e 8 (57%) 

para o GC. A faixa etária da amostra ficou entre os 19 e 25 anos, com média geral de idade de 

22 anos. Para o GE a média foi de 21 anos e para o GC foi de 22 anos.   

Na Tabela 1 está demostrada a distribuição das variáveis clínicas conforme os grupos 

de estudo, consideradas como pertinentes de acordo com o objetivo da pesquisa, para analisar 

a partir dos subitens da língua a biomecânica corporal e as funções orofaciais, os aspectos 

anatômicos e funcionais da musculatura supra-hióidea. 

 

Tabela 1.  Distribuição das variáveis clínicas pertinentes conforme os grupos de estudo.  

Legenda: GC – grupo controle; GE –  grupo estudo; N – número sujeitos; % - percentual dos sujeitos ; * - análise 

pelo Teste Qui-Quadrado; PL – postura de língua; D – direito; E – esquerdo; ** - duas participantes tinham escolha 

à direita e uma à esquerda. 

 

 

Na Tabela 2 estão descritos os dados referentes à atividade elétrica dos músculos supra-

hióideos, direito e esquerdo, nas situações de repouso, deglutição e CVM, pré e pós-intervenção 

Variáveis clinicas 
GC 

(N= 8) 
GE 

(N= 6) 
N % 

p-

valor* 

PL em repouso Contida na cavidade normal 8 6 14 100 - 

PL na deglutição Normal 8 6 14 100 - 

Tônus de língua 
Normal 2 3 5 35,7 

0,33 
Diminuído 6 3 9 64,3 

Mobilidade 

Língua 

Elevação  
Normal 6 5 11 78,6 

0,70 
Insuficiente 2 1 3 21,4 

Lateralização D  
Normal 7 6 13 93 

0,36 
Insuficiente 1 0 1 7 

Lateralização E  
Normal 7 6 13 93 

0,36 
Insuficiente 1 0 1 7 

Simetria Língua Normal  8 6 14 100 - 

Postura de Cabeça 

Frontal 
Normal 7 4 11 78,6 

0,34 
Inclinação E 1 2 3 21,4 

Lateral 
Normal 5 6 11 78,6 

0,09 
Anteriorizada 3 0 3 21,4 

Deglutição Normal 8 6 14 100 - 

Padrão 

Mastigatório 

Bilateral Alternado 6 5 11 78,6 
0,70 

Unilateral Preferencial** 2 1 3 21,4 

Modo respiratório 
Nasal 7 5 12 85,7 

0,82 
Oronasal 1 1 2 14,3 
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para os GC e GE. Observou-se significância estatista na CVM do SD do grupo com bandagem 

pré e pôs treinamento.  
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Nas Tabela 3 e 4 estão descritos, respectivamente, os dados referentes à atividade 

elétrica no domínio da amplitude e frequência, dos músculos supra-hióideos, direito e esquerdo, 

durante o treino para os GC e GE. 
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Para a análise da possível interferência da EC nos resultados, observou-se que 10 

voluntárias formaram o GCE e 4 o GSE. Mediante este eixo, analisaram-se a atividade elétrica 

muscular no âmbito da amplitude nas funções (TABELA 5) e durante o treino (TABELA 6), 

bem como no domínio da frequência (TABELA 7) conforme os GSE e GCE. Observou-se 

significância estatista na CVM do SE pré e pôs treinamento no grupo sem experiência. 
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De modo semelhante, observou-se que de acordo com o eixo do tônus muscular de 

língua, 5 voluntárias apresentaram tônus normal (TN) e 9 tônus diminuído (TD).  Os resultados 

de como esses status influenciaram no desempenho dos exercícios, podem ser visualizados na 

Tabela 8, 9 e 10, respectivamente.  Observou-se significância estatista na CVM de ambos 

músculos no grupo com tônus diminuído (TABELA 8). 
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Na Tabela 11, está descrita a distribuição das variáveis qualitativas relacionadas com a 

impressão das participantes, sob uso da bandagem elástica terapêutica após uma semana de 

tratamento. 

 

Tabela 11. Distribuição da análise qualitativas após uso da bandagem em valores absolutos e 

percentuais.  
 

Legenda: N- Numero de sujeitos; % - percentual de sujeitos participantes.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis de apreciação da bandagem elástica do MTT ® N % 

Escala Visual Analógica Pós-Bandagem 

4 1 16,7 

5 1 16,7 

6 2 33,3 

8 2 33,3 

Teste de conforto Geral 

Extremamente cômodo 1 16,7 

Muito cômodo 2 33,3 

Bastante cômodo 2 33,3 

Cômodo 1 16,6 

Teste de Juízos Subjetivos 

Cor 

Muito cômodo 2 33,3 

Cômodo 3 50 

Algo incômodo 1 16,7 

Textura Muito cômodo 5 83,3 

Cômodo 1 16,7 

Aplicação Muito cômodo 5 83,3 

Cômodo 1 16,7 

Tempo de aplicação Rápido 5 83,33 

Adequado 1 16,7 

Modificações positivas Sim 6 100  

Limitação da higiene Não 6 100 
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5. DISCUSSÃO  

 

Tendo em vista a faixa etária das participantes do estudo, poder-se-ia considerar que não 

foram atingidas pela condição de sarcopenia. A literatura refere que, entre os 20 e 30 anos, os 

indivíduos saudáveis têm pouca perda de massa e força muscular (menos de 1% por ano), 

possibilitando um desempenho funcional adequado nas diferentes tarefas do SE (NASEEB; 

VOLPE, 2017). Além disso, as participantes apresentaram um padrão de normalidade na 

maioria das variáveis clínicas analisadas. 

Cabe destacar que, somente duas participantes apresentaram modo respiratório oronasal 

e as doze restantes manifestaram modo nasal (TABELA 1).  Na mesma linha de raciocínio, 

observou-se que todas as participantes possuíam postura da língua normal durante o repouso e 

a deglutição, o que pode estar relacionado com o modo respiratório e principalmente com as 

condições de normalidade da amostra (SILVA et al., 2012; SOUZA, PAÇO, PINHO, 2017; 

CHAMBI-ROCHA, CABRERA-DOMÍNGUEZ, DOMÍNGUEZ-REYES, 2018; MATTOS et 

al., 2018; BATISTA, BARGAROLLO, 2020).   

Embora as variáveis mencionadas tenham apresentado padrões normais, o tônus da 

língua mostrou-se diminuído na maioria das participantes (64,3%) (TABELA 1). Apesar desta 

diferença, a condição do tônus não foi suficiente para interferir estatisticamente no desfecho do 

estudo, pelo menos não com diferenças relevantes clinicamente. Isto pode estar relacionado ao 

caráter breve da intervenção e ao fato dos dois grupos testados possuírem igualmente 

participantes com esta característica.  

No presente estudo, considerou-se também a análise das variáveis clínicas de 

mobilidade de língua, postura de cabeça e padrão mastigatório, tendo em vista a interação entre 

os sistemas crâniocervical e craniomandibular sobre a ação dos músculos supra-hióideos 

(TREVISAN et al. 2013). 

Os resultados obtidos em relação à mobilidade de língua mostraram que apenas três 

voluntárias tiveram dificuldades, e destas, duas tinham inclinação de cabeça. Entretanto, não 

foram as voluntárias que apresentaram padrão unilateral de mastigação. As duas voluntárias 

que apresentaram esta última condição possuíam mobilidade de língua e postura de cabeça 

normais (TABELA 1). Acredita-se que as interações referenciadas pela literatura não tenham 

sido observadas devido às condições de normalidade das participantes do estudo.  
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Para uma melhor análise dos resultados obtidos, a abordagem da discussão ao longo 

deste capítulo será dividida em duas subsecções: dados pré e pós-intervenção e dados durante 

a intervenção.   

 

5.1 DISCUSSÃO DOS DADOS PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO 

Em uma primeira análise, ao comparar os valores pré-intervenção da atividade 

mioelétrica dos músculos supra-hióideos, direito e esquerdo, nas situações de repouso e 

deglutição verificou-se, para ambos os grupos, que não existiu diferença estatisticamente 

significativa entre eles revelando que no início da intervenção os grupos eram semelhantes 

(TABELA 2). Destaca-se que o aumento da atividade muscular durante a CVM, poderia estar 

relacionado com o fato que o exercício de AL é semelhante com a CVM.  

Este estudo considerou a hipótese de que a colocação da bandagem elástica terapêutica 

na região supra-hióidea como complemento ao exercício de AL poderia gerar variações nas 

respostas da atividade elétrica. No entanto, essa hipótese não foi comprovada, visto que os 

valores obtidos nos dois grupos, pós-intervenção, alcançaram resultados semelhantes.  

Alguns autores indicam que a fita de bandagem elástica deva gerar, necessariamente, 

um nível de força considerável na superfície da pele para produzir deformações teciduais e obter 

benefícios proprioceptivos (PAOLONI et al., 2011; MORINI et al., 2020). Isso poderia sugerir 

que esta proposta de sensibilização (uma semana de treinamento de acoplamento de língua e a 

aplicação da bandagem elástica sem tensão) não teria produzido modificações ao nível muscular 

pós-treinamento, não sendo sensível o suficiente para promover modificações ao nível da 

atividade elétrica. 

Até o momento, não são claros os efeitos fisiológicos que as diferentes formas de 

aplicação de bandagem proporcionam. Alguns autores (SPANOS et al., 2007; CABRAL et al., 

2013) indicam que os benefícios do uso da fita já são percebidos mediante os estímulos 

proprioceptivos decorrentes da aplicação da bandagem na pele. Entretanto, ainda que este 

estudo tenha se centrado em proporcionar informações exclusivamente sensoriais, não foram 

observadas modificações na atividade elétrica muscular a partir da mesma.   

De modo geral, com duas exceções, todos os músculos nos diferentes grupos tiveram 

comportamento de aumento da CVM. Portanto, considerou-se a partir desse último aspecto, 

visto que a modificação ocorreu mediante diferentes contextos, que esses resultados poderiam 

estar mais relacionados com o tamanho da amostra que uma condição clínica. Portanto, 

pretende-se a aplicar o teste de Cohen para determinar o quanto o tamanho da amostra 

influenciou nos resultados obtidos.  
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Estudos que investiguem os efeitos da bandagem elástica terapêutica em indivíduos 

saudáveis na região alvo deste estudo, além de reduzidos, apresentam critérios metodológicos 

muitas vezes inconsistentes. O estudo mais próximo encontrado na literatura foi realizado por 

Park et al. (2019) em adultos saudáveis. Os pesquisadores compararam a ativação da 

musculatura supra-hióidea durante a aplicação do KT com níveis de tensão em 50%, 80% e sem 

tensão por meio da análise eletromiográfica durante a prova da deglutição. Observaram maior 

atividade elétrica nos valores em que o KT foi aplicado com 80% de tensão. A diferença entre 

o presente estudo e a literatura quanto à influência da bandagem na deglutição, mesmo ambos 

sendo realizados em sujeitos saudáveis, provavelmente relaciona-se com à tensão de aplicação 

e ao posicionamento da fita. 

Estudos como o realizado pelo Oomen e Kim (2018) evidenciaram que a relação entre 

os resultados da atividade elétrica da musculatura supra-hióidea durante tarefas de pressão 

máxima lingual pode estar relacionada com a localização, números de músculos ativados e 

duração da ativação muscular. Os autores observaram, em adultos saudáveis de ambos os sexos, 

menores valores durante tarefas de elevação de língua em comparação com tarefas de protrusão, 

depressão e elevação lingual. Isso sugere que, conforme colocado por Reis et al. (2017), durante 

o AL se trabalharia uma musculatura mais interna e a EMG captaria a ativação de uma 

musculatura mais externa.  

                 Alguns autores referem que as pressões de língua contra o palato são geradas 

principalmente pelo músculo genioglosso, com menor participação dos supra-hióideos. 

Entretanto, devido ao caráter de investigação mais superficial da EMG, a mesma capta a 

atividade elétrica, sobretudo, dos músculos milo-hioídeo, gênio-hioideo, ventre anterior do 

digástrico mas, minimamente, o músculo genioglosso, o que pode influenciar nos registros dos 

valores obtidos da musculatura supra-hióidea (PALMER et al., 2008; LENIUS et al., 2009; 

REIS et al., 2017). Por esse motivo, é importante considerar o desenvolvimento de pesquisas 

que incluam novas estratégias ou novas alternativas instrumentais que avaliem musculaturas 

mais profundas.  

Na contrapartida dos poucos estudos abordando os efeitos mais fisiológicos da 

bandagem com o uso da EMG, encontram-se mais trabalhos, na sua grande maioria, que 

abordam os efeitos clínicos e perceptuais da aplicação da bandagem. Dentre as estratégias de 

avaliação e mensuração dos desfechos ressalta-se a implementação de EVA.  

Igualmente, têm-se trabalhos que evidenciam o uso da fita de bandagem na musculatura 

supra-hioidea em pacientes com Paralisia Cerebral (SORDI et al., 2007; RIBEIRO et al., 2009) 

e nos orbiculares dos lábios (MIKAMI et al., 2017). Efeitos positivos foram percebidos ao nível 
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vocal após a aplicação da fita na musculatura supra-hioidea em sujeitos com disfonia 

(MEZZEDIMI et al. (2017). Outros estudos, referem aplicação na musculatura mastigatória, 

em casos de disfunção temporomandibular (BENLIDAYI et al., 2016; LIETZ-KIJAK et al., 

2018); dor miofascial (BAE, 2014; GENC et al., 2019); bruxismo (KESKINRUZGAR et al., 

2018) e paralisia facial (ALPTEKIN, 2017).  

Quanto aos aspectos referentes à percepção da bandagem (TABELA 11), a presente 

pesquisa evidenciou modificações e impressões positivas das participantes em relação ao uso 

da bandagem elástica como método terapêutico complementar.  Após uma semana de uso, as 

participantes do GE indicaram aumento na percepção da região alvo do estudo ao final do 

tratamento, o que demonstraria a efetividade do propósito da primeira fase que o autor do 

método propõe, denominada sensorial, sob a importância de sentir o segmento estimulado. 

Segundo Morini (2018), a utilização da bandagem terapêutica no MTT®, além de melhorar a 

sensibilidade tátil, favorece também a consciência corporal. 

Em relação às impressões das participantes do GE, a adaptação e o grau de tolerância 

foram completamente diferentes em cada indivíduo frente à aplicação de bandagem elástica, 

mesmo com critérios metodológicos padronizados e o mesmo estímulo fornecido. Este aspecto, 

além de reforçar a importância da proposta da dieta sensorial que o autor do método propõe, 

sugere que estas variáveis sejam analisadas nas tentativas de padronização e propostas de uso 

da bandagem elástica da região da face e pescoço, visto que se trata de uma das regiões mais 

finas e sensíveis do corpo.  

Neste estudo não se considerou a diferença de cores entre as bandagens, tendo em vista 

que se optou por aplicar uma mesma cor de fita em todas as participantes. Entretanto, é 

importante salientar que a literatura (PARREIRA et al., 2014; MATHEUS et al., 2017; SELVA 

et al., 2019; MORINI et al., 2020) refere este aspecto como relevante, e por isso sugere-se que 

outros estudos possam ser feitos analisando também está propriedade mecânica. 

 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS DADOS DURANTE A INTERVENÇÃO 

 

Em relação aos valores obtidos com a atividade elétrica durante os treinos, não se 

observou significância estatística entre o treino realizado antes e após uma semana de trabalho 

(TABELA 3) mesmo com o uso da bandagem elástica.  

Outra hipótese deste estudo, foi de que a implementação dos critérios sugeridos para 

programas de exercícios isométricos da musculatura orofaríngea, que têm sua base na fisiologia 
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dos músculos esqueléticos do corpo em geral (McKENNA et al., 2017), representar-se-iam 

maiores registros da atividade elétrica após uma semana de treino. Entretanto, ainda que com a 

adequação destas indicações, o presente estudo não observou aumento nos registros 

eletromiográficos, provavelmente porque os princípios gerais de aprendizado motor e do 

treinamento de força não possam ser generalizados para a musculatura da língua em 

comparação com outros músculos esqueléticos, tendo em vista a composição híbrida das fibras 

da musculatura da região estudada.  

O estudo realizado por Park et al. (2019a) reforça a ideia da explicação do porque não 

foi possível observar modificações nas respostas da avaliação de EMG em relação com o prazo 

estabelecido para o treinamento. Os autores sugerem que nos músculos orofaríngeos as 

alterações fisiológicas e consequentemente, o ganho de força muscular seriam observados a 

partir de quatro e seis semanas de treino. Cabe salientar que este aspecto foi considerado e 

analisado para o estudo porém optou-se por seguir a proposta de treinamento relacionada com 

a primeira fase do MTT®, denominada fase sensorial.  

Neste estudo, durante os treinos pré e pós-intervenção no GC e GE, não se apresentou 

diferença estatística significativa. Muitas sequências de exercícios sequer tiveram um padrão 

consistente de diminuição da frequência, sugerindo que, para essa população, esta proposta não 

foi intensa o suficiente para promover alterações nas propriedades das fibras, nem para obter 

mudanças na mediana deste aspecto (TABELA 4) 

Assim, outro fator que pode ter influenciado nestes resultados é a resistência da 

musculatura lingual à fadiga, que seria mais potente em participantes saudáveis (SOLOMON, 

2006). Possivelmente o AL por 15 segundos não teria sido uma exigência muscular suficiente 

para induzir fadiga muscular, ainda que a maioria das participantes apresentassem tônus de 

língua diminuído (TABELA 8). Não foi encontrado um estudo que comparasse a fadiga 

muscular em diferentes tempos de manutenção da contração. Na literatura também não se 

encontra um valor ideal de duração para os exercícios de ganhos de força, existindo variações 

entre 1 e 20 segundos (FURLAN et al., 2020). Na prática clínica o tempo é aumentado de forma 

gradativa ao longo do tratamento.  

Dados os poucos estudos que analisam efeitos dos exercícios, é desafiador comparar os 

achados desta pesquisa com os da literatura. Uma das mais próximas é a realizada por Furlan 

et al. (2015), em que os autores compararam a atividade elétrica da musculatura supra-hióidea 

durante a realização de oito exercícios linguais isométricos diferentes, em mulheres, na mesma 

faixa etária utilizada neste estudo. As participantes realizaram os exercícios uma única vez, 
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mantendo por cinco segundos cada, com pausas de cinco minutos de descanso entre eles. Nos 

resultados obtidos não se observaram diferenças estatísticas nos valores analisados.   

Apesar de escassos, estudos têm sido desenvolvidos sobre o efeito da bandagem elástica 

na musculatura saudável por meio da avaliação de EMG. Um exemplo é o estudo de Pereira et 

al. (2020), que aplicou, a mesma marca da fita utilizada nesta pesquisa, no músculo trapézio de 

51 adultos, de ambos os sexos, com idades entre 20 e 35 anos. Os participantes receberam a 

técnica de aplicação em “Y” e foram divididos em três grupos: grupo um (1) que utilizou 

bandagem com tensão, grupo (2) que utilizou a fita sem tensão, e por último, grupo três (3) que 

não recebeu aplicação de bandagem. Foram feitas comparações do sinal eletromiográfico 

durante o repouso e da CVM nas situações pré, imediatamente após a aplicação da fita e depois 

de 24 horas para os grupos 1 e 2. Já para o grupo 3 foram comparadas as situações antes e após 

de 24 horas, sem uso de bandagem. Os resultados não mostraram diferencias significativas na 

atividade muscular do trapézio dentro de cada grupo e na comparação entre os grupos, porém 

foram achados resultados qualitativos positivos em relação ao uso da bandagem, a maioria dos 

sujeitos referiram sensação de relaxamento.  

A prática empírica da bandagem elástica associada à pouca evidência científica sobre 

sua efetividade limita a compreensão do verdadeiro potencial na reabilitação. Por isso, ressalta-

se a importância da realização de outros estudos na área, com diferentes modos, tempos e tipos 

de aplicação para afirmar ou categorizar seu potencial e ser mais bem entendido, visando 

alcançar a reprodutibilidade e confiabilidade nos estudos clínicos. 
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6. CONCLUSÃO 

  

Verificou-se, a partir da proposta inicial deste estudo, que não existiram diferenças 

estatisticamente significativas na atividade muscular de supra-hióideos direito e esquerdo de 

mulheres jovens, pré e pós-treinamento, nas situações de repouso, deglutição e CVM para 

ambos os grupos. O treino também não se modificou pré e pós-intervenção. Assim, entende-se 

que o treinamento de acoplamento de língua durante 15 segundos, durante três series, três vezes 

ao dia, com a aplicação da bandagem sem tensão na musculatura alvo do estudo por uma 

semana, nesta população, não foi suficiente para mudar a atividade elétrica da  musculatura. 

Entretanto, a avaliação qualitativa, evidenciou mudanças positivas decorrentes do uso da fita, 

como aumento da percepção da área alvo do estudo.  

Assim as respostas positivas sobre a bandagem elástica e seu uso em mulheres jovens 

permitem inferir seu potencial e os possíveis benefícios que devem ser explorados em diferentes 

populações. Assim, propõe-se futuros estudos que possam abordar este recurso terapêutico em 

homens e outras faixas etárias, bem como em situações de alterações da motricidade orofacial, 

avaliando os efeitos a longo prazo com a mesma metodologia utilizada ou com variações da 

aplicação mesma.   
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA 
Projeto Efeitos de diferentes estratégias terapêuticas sobre a musculatura facial, mastigatória e 

deglutitória do sistema estomatognático 

 

                                 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

AS INFORMAÇÕES DESTE CONSENTIMENTO FORAM ESTABELECIDAS PELA 

PESQUISADORA, POR ESCRITO, COM PLENO CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS AOS 

QUAIS SERÁ SUBMETIDO, COM LIVRE ARBÍTRIO E SEM COAÇÃO. 

 

Este trabalho, que tem por título, “Efeitos de diferentes estratégias terapêuticas sobre a 

musculatura facial, mastigatória e deglutitória do sistema estomatognático”, será realizado no 

Laboratório de Motricidade Orofacial do Serviço de Atendimento Fonoaudiológica (SAF) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sob orientação da professora Fga. Dra. Angela Ruviaro 

Busanello-Stella. 

 

O trabalho tem como objetivo “Avaliar o funcionamento do sistema estomatognático e a 

atividade elétrica da musculatura facial, mastigatória e deglutitória em sujeitos saudáveis e com 

patologias especificas do sistema estomatognático mediante o treino de diferentes estratégias 

terapêuticas”, ou seja, conhecer os efeitos na musculatura dos lábios, bochecha, papada, língua e face 

como um todo após aplicação de diferentes formas de tratamento para estas regiões. 

 

Para investigar os efeitos pós-terapêuticos nessa musculatura, serão realizadas as seguintes 

avaliações, no Laboratório de Motricidade Oral, do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da 

UFSM, do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da UFSM, Campus em Camobi, Prédio 

26E, atrás do Hospital Universitário. As avaliações descritas são para organizar os grupos que receberam 

cada terapia e além disso após terapia, para conhecer avanços e mudanças musculares. 

 

Anamnese/Entrevista: perguntas para saber sobre histórico fonoaudiológico e de saúde do participante. 

O participante pode ter desconforto apenas se cansando pelo tempo das perguntas. Para minimizar tal 

possibilidade de cansaço sempre serão feitas pausas se necessário. 

 

Avaliação Fonoaudiológica: Consiste em observação e palpação das estruturas da face: lábios, língua, 

bochechas, céu da boca, úvula e dentes, bem como das funções de respiração, mastigação, deglutição, 

sucção e fala. Para esse exame o participante ficará sentado confortavelmente e deverá comer pão e 

tomar água para a avaliação das funções de mastigação e deglutição. 

 

Avaliação Eletromiográfica: O exame eletromiográfico é um procedimento que não dói, não fura a 

pele ou machuca, feito com eletrodos, colocados na superfície da pele. Não causa prejuízo ou dano ao 

indivíduo e capta com que força os músculos trabalham. Durante realização do exame, o paciente 

permanecerá na posição sentada confortável e com os olhos abertos. Para este exame será feita a higiene 

da pele do rosto com álcool 70%, nas regiões onde serão colocados os eletrodos de superfície, fixados 

com fita hipoalergênica. Podem ser colocados na região dos lábios, bochechas e papada. O único 
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desconforto que os participantes poderão sentir é em função da retirada de eletrodos da pele, pois estes 

possuem adesivos que colam, porém, tal retirada será feita com cuidado a fim de minimizar qualquer 

sensação desagradável. 

 

Existem diferentes possibilidades de tratamento que serão testadas e você pode ser elencado 

para algum deles dependendo do perfil do sub-projeto que você estiver participando. Para a musculatura 

de lábios, poderão ser utilizados exercícios miofuncionais como protrusão e contração labial, e aparatos 

padronizados (exercitadores, halteres, entre outros); para a musculatura das bochechas, poderão ser 

utilizados exercícios miofuncionais com contração muscular e dispositivos padronizados (halteres, 

hiperboloides, entre outros); para a musculatura da língua e papada também poderão ser feitos exercícios 

miofuncionais como estalos, protrusão, acoplamentos e aparatos específicos (haltere, FORLING, entre 

outros). 

 

Em todas as possibilidades poderão ser feitos grupos de comparação com a utilização 

concomitante de bandagem terapêutica ou biofeedback eletromiográfico. Para este projeto se empregará 

a Bandagem Terapêutica Método Therapy Taping ®, o qual estabelece uso da fita elástica de marca 

Therapy Tex ®, um tecido constituído por fibras de algodão 100%, com microfibras de elastano e cola 

adesiva corporal de acrílico hipoalergênica, impedindo, assim, o desenvolvimento de alergias produzido 

por esse material. A bandagem só está contraindicada para as pessoas que possam ter algum problema 

na pele, como demografia, escamações na pele, ardor, vermelhidão, coceira, lesões na pele, pontos 

cirúrgicos, cicatrizes recentes, psoríase, bolhas, desidrose, tumor, verruga, entre outros. 

 

Para o biofeedback eletromiográfico, será utilizado o mesmo equipamento de avaliação 

eletromiográfica, no mesmo formato desta avaliação, mas com o diferencial do participante poder 

visualizar o que está fazendo. 

 

Para a terapia, o participante deverá realizar os exercícios propostos em cada subprojeto 

conforme os diferentes tempos indicados, 10, 15 ou 20 segundos, em diferentes tempos de repetição, 

10, 15 ou 20 vezes. A frequência de realização semanal também pode variar de 3 a todos os dias da 

semana para posterior comparação.  

 

Este estudo provoca riscos e/ou desconforto mínimos à saúde física do paciente, principalmente 

no uso da bandagem que pode existir ao retirar para as trocas semanalmente, e ao retirar os eletrodos 

colados na pele na avaliação de Eletromiografia da Superfície. Além disso, como benefício, os 

participantes contarão com a avaliação Fonoaudiológica e, uma vez finalizado os tratamentos, poderá 

ser encaminhado para tratamento Fonoaudiológico no SAF, quando for necessário, ou para o 

encaminhamento de outros profissionais.. 

 

Os dados levantados serão secretos, respeitando os dados de identificação do sujeito e poderão 

ser utilizados cientificamente, desde que seja respeitada totalmente sua privacidade e confidencialidade. 

A participação neste estudo é voluntária e livre, podendo ser cancelada em qualquer fase do processo, 

sem que o tratamento e acompanhamento do caso sofram qualquer prejuízo. 

 

Toda e qualquer dúvida poderá ser esclarecida a qualquer momento com a pesquisadora 

responsável, Profa. (55) 55 8128-2850 Angela Ruviaro Busanello-Stella ou no CEP da instituição 

através dos contatos abaixo. 

 
ASSIM, EU   , PORTADOR (A) DA 

CARTEIRA DE IDENTIDADE NÚMERO  ________________________, AFIRMO QUE, APÓS A 

LEITURA DESTE DOCUMENTO E DE ESCLARECIMENTOS, SOBRE OS ITENS ACIMA, CONCORDO 

COM A REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA E AUTORIZO A MINHA PARTICIPAÇÃO. TAMBÉM 

AUTORIZO A PUBLICAÇÃO EM MEIO ACADÊMICO DOS DADOS, INFORMAÇÕES, FOTOGRAFIAS, 

FILMAGENS E OUTROS PROCEDIMENTOS COLETADOS NESTA PESQUISA. 
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ASSINATURA PARTICIPANTE:___________________________________________ 

 

 

ASSINATURA PROFA. Fga. Angela Ruviaro Busanello-Stella ______________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: O TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, BASEADO NO ITEM IV DAS 

DIRETRIZES E NORMAS REGULAMENTADORAS PARA A PESQUISA EM SAÚDE, DO CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE (RESOLUÇÃO 466/2012), SERÁ ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR, 

FICANDO UMA VIA EM PODER DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL E OUTRA COM O(S) PESQUISADOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS). 

 

 

SANTA MARIA,  DE  DE 20___. 

 
 

 

 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFSM: Av. Roraima, 1000 - 97105-900 - Santa Maria - RS - 2º andar do prédio da Reitoria. 

Telefone: (55) 3220-9362 -       E-mail: cep.ufsm@gmail.com. 
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APÊNDICE B 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA 

PROJETO Efeitos de diferentes estratégias terapêuticas sobre a musculatura facial, mastigatória e deglutitória do 

sistema estomatognático 

Profa. Responsável: Angela Ruviaro Busanello-Stella 

 

Voluntário: _____________________________________________________ 

Data: ___________________________ 

 

ANAMNESE CRITÉRIOS SELEÇÃO 

 

Idade: _____________________             Sexo: (   ) F    (     ) M 

 

Realiza acoplamento de língua: (     ) SIM      (     ) NÃO 

 

Peso: _____________________    Altura: ________________________ 

IMC:_______________________ 

 

Histórico: 

Cirurgia cabeça e pescoço: (    ) SIM      (     ) NÃO       TQT: (     ) SIM      (     ) NÃO 

 

Sinais sugestivos comprometimento neurológico: (    ) SIM      (     ) NÃO 

 

Sinais sugestivos comprometimento sindrômico: (     ) SIM      (     ) NÃO 

 

Reação alérgica a bandagem: (     ) SIM      (     ) NÃO 

 

Resultado Randomização: (     ) SEM BDG             (     ) COM BDG 

 

Aceito da Randomização: (     ) SIM      (     ) NÃO 
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 APÊNDICE C  

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA 

Projeto efeitos de diferentes estratégias terapêuticas sobre a musculatura facial, mastigatória e 

deglutitória do sistema estomatognático 

Profa. Responsável: Angela Ruviaro Busanello-Stella 
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APÊNDICE D 

MEDIDAS PARA REGISTRO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS NA AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 

 

 

CONFIGURAÇOES PARA FOTOGRAFIAS CLINICAS DO LAB. MO 

 

 

FOTOS EXTRAORAIS 

 

DISTANCIA DESCRIPÇÃO FOCO 

2,0 M 
Com o tripé em um 

nível. 
Corpo de frente, de lado e de costa. 

 

50 CM 

 

Com o tripé em dois 

níveis. 

 

Posição sentado: fotos da face- frente, face-

serio, face- sorrindo; de perfil e filmagem das 

funções. 

 

FOTOS INTRAORAIS 

 

 

ENTRE 12 E 

15 CM 

Com câmara fora do 

tripé e afastadores. 

Sorriso de frente em oclusão, lado direito em 

oclusão, lado esquerdo em oclusão, Arcada 

superior e arcada inferior. 
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APÊNDICE E 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA 

PROJETO Efeitos de diferentes estratégias terapêuticas sobre a musculatura facial, mastigatória e deglutitória do sistema estomatognático 

Profa. Responsável: Angela Ruviaro Busanello-Stella 

 
Voluntário:  

 

 

Orientações: 

- Faça o acoplamento de língua com toda a língua acoplada no céu da boca 

- Faça em situação de conforto, não deve ser a contração máxima que você fez no exame de eletromiografia 

- Entre cada repetição de 15” esperar 10” (segundos) 

- Entre as Xs de intervalo de 30” (segundos) 

 
Data e hora da reavaliação: ___________________________________ 

 

 1º dia __/__/__ 2º dia __/__/__ 3º dia __/__/__ 4º dia __/__/__ 5º dia __/__/__ 6º dia __/__/__ 7º dia __/__/__ 

Série 

Manhã 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

Série 

Tarde 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

Série 

Noite 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 

1x 3 repetições 15” ס 
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1x 3 repetições 15” ס 
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ANEXO B 
 

 
        

 

Por Dr. Nelson Morini Jr.  

 

Questionário de apreciação MTT®  

 

Teste de Conforto Geral (assinale com X seu estado de comodidade ao usar a bandagem Therapy Tex®). 

0. Extremamente cômodo 

1. Muito cômodo 

2. Bastante cômodo 

3. Cômodo 

4. Ligeiramente cômodo 

5. Indiferente 

6. Ligeiramente incômodo 

7. Incômodo 

8. Bastante incômodo 

9. Muito incômodo 

10. Extremamente incômodo 

 

 

Teste de Juízos Subjetivos (assinale com X a resposta a respeito da bandagem Therapy Tex®) 

 A cor aplicada te parece: Muito cômodo_ Cômodo_ Algo incômodo_ 

 A textura te parece: Muito cômodo_ Cômodo _ Algo incômodo _ 

 A aplicação te parece: Muito cômodo_ cômodo_ algo incômodo_ 

 O tempo de aplicação te parece: rápido adequado_  prolongado_ 

 Considera as modificações positivas com o uso da bandagem nas áreas propostas?  Sim_ 

Indiferente_ Não_ 

 Considera que o uso da bandagem limita sua higiene na face e pescoço?  Sim _Indiferente_ Não 

x_ 

 

 

 

 

 

  

 

 


