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RESUMO 

 
O estudo trata das relações entre as estruturas craniofaciais e a qualidade vocal 
metálica. Teve como objetivo identificar as características craniofaciais em cantoras 
amadoras com qualidade vocal metálica, por meio da avaliação da motricidade 
orofacial e análise acústica vocal.  Trata-se de um estudo analítico transversal de 
caráter quantitativo, que contou com a participação de 60 cantoras amadoras, sendo 
30 delas de padrão vocal metálico, integrando o Grupo Experimental (GE) e 30 sem 
esta qualidade vocal, correspondentes ao Grupo Controle (GC). As voluntárias foram 
submetidas a uma Avaliação Acústica vocal, pela qual foram mensurados os valores 
da Frequência Fundamental e Frequência dos Formantes F1, F2, F3 e F4, e a uma 
Avaliação da Motricidade Orofacial (MO), por meio da qual foram examinadas as 
estruturas relativas à face, à oclusão, à mandíbula, aos lábios, à língua e ao palato. 
As análises estatísticas indicam não haver diferença significativa entre os dois 
grupos quanto à Frequência Fundamental, mas os Formantes F2, F3 e F4 
apresentaram valores significativamente mais elevados (mais agudos) nas vozes 
metálicas, em tom habitual. Na Avaliação de MO, as análises apontam para 
diferenças significativas entre os dois grupos, permitindo caracterizar o GE como: 
Face Curta (66,7%), Padrão Facial II (56,7%), Oclusão Classe II de Angle (56,7%), 
Sobremordida Excessiva (73,3%) e Sobressaliência Excessiva (63,3%), 
evidenciando a existência de características craniofaciais comuns entre as cantoras 
com qualidade vocal metálica. 

 
 

Palavras-chave: Qualidade Vocal. Voz Metálica. Características Craniofaciais.  

  



ABSTRACT  
 
 

This study investigates the relations between the craniofacial structures and metallic 
voice quality. The purpose is to identify craniofacial characteristics in amateur singers 
with metallic voice quality through the assessment of orofacial myology (OM) and 
vocal acoustic analysis. This is a cross-sectional analytical study of quantitative 
character, with participation of 60 amateur singers, 30 of which with metallic vocal 
pattern, integrating the Experimental Group, and 30 individuals without this vocal 
quality, corresponding to the Control Group. The volunteers were submitted to a 
vocal acoustic evaluation, in which the values of the fundamental frequency and the 
formant frequencies F1, F2, F3 and F4 were measured, and an Orofacial Myology 
Evaluation, in which the following structures were examined: face, occlusion, jaw, 
lips, tongue and palate. Statistical analyzes indicate no significant differences 
between the two groups regarding the Fundamental Frequency, but Formants F2, F3 
and F4 had significantly higher (sharper) values in metallic voices in usual tone. In 
the OM Evaluation, analyzes point to significant differences between the two groups, 
allowing the characterization of the Experimental Group as: Short Face (66.7 %), 
Facial Standard II (56.7 %), Angle occlusion Class II (56.7 %), Overbite (73.3 %) and 
Overjet (63.3 %), indicating the existence of common craniofacial characteristics 
between metal singers with vocal quality. 
 
 
 
Keywords: Vocal Quality. Metallic Voice. Craniofacial Features. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Foi possível observar nos últimos anos um aumento no número de estudos 

que relacionam a fonoaudiologia e o canto, com maior preponderância nas áreas 

afetas à saúde do que na área de música (SILVA e LUNA, 2009; GOFFI-FYNN e 

CARROLL, 2013; ARUNACHALAM et al. 2014). Ao mesmo tempo em que isto indica 

a relevância dos estudos fonoaudiológicos sobre o aparelho fonador do cantor, no 

intuito de se tentar desvendar os segredos deste “instrumento musical” e de trazer 

uma visão científica sobre seu funcionamento aos profissionais da música, a 

aproximação das duas áreas também se desdobra em várias possibilidades de 

investigação. Muitas questões derivadas desta aproximação ainda carecem de 

estudos, dentre elas a das relações entre a qualidade vocal e as características 

craniofaciais humanas.  

Nos estudos que mais se relacionam com este tema, são encontradas 

abordagens sobre a inter-relação tanto em âmbito morfológico, detalhando-se as 

formas e configurações das características craniofaciais, quanto em âmbito postural, 

para esclarecer a funcionalidade dos sistemas envolvidos. Quanto mais se 

aprofunda no assunto, mais surgem questionamentos sobre o envolvimento destas 

estruturas em ajustes de trato vocal, inclusive como preditoras para a 

fonoarticulação (XUE, HAO e MAYO, 2006; MILLER et al., 2010; MILLER et al. 

2012;  MACARI et al., 2013). 

Também nesta perspectiva, estudos na área da ortodontia e ortopedia 

mandibular demonstraram que alterações na dentição podem influenciar a 

ressonância vocal. Xue et al. (2011) retratam mudanças acústicas concomitantes 

causadas pelas alterações na configuração do trato vocal em falantes com má 

oclusão de Classe III de Angle. 

A importância deste tipo de investigação encontra amparo em diversas áreas 

do conhecimento, não estando limitada apenas às áreas da voz clínica ou da 

música. As possíveis relações existentes entre as características craniofaciais e a 

voz contribuiriam com a área da fonoaudiologia forense, cujos estudos angariariam 

mais ferramentas para as realizações de exames periciais para a identificação de 

falantes, já que a própria voz tende a oferecer indícios das características 

craniofaciais. Na área da Fonética Acústica, a pesquisa ajudaria a compreender os 
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fenômenos acústicos da fonoarticulação relacionados à dimensão óssea da face. No 

futuro, a análise dos dados ósseos da face poderia direcionar as pedagogias 

existentes quanto à técnica vocal mais apropriada para determinado indivíduo 

considerando as circunscrições de seu trato vocal, ou até mesmo para indicar a 

tendência das melhores possibilidades de estilo musical segundo a sua qualidade 

vocal.  

O termo qualidade vocal, aliás, é utilizado no meio fonoaudiológico para 

designar um conjunto de características identificáveis na voz humana no que se 

refere à sua natureza perceptivo-auditiva (BEHLAU, 2001). Voz hipernasal, pastosa, 

comprimida, estrangulada, gutural, metálica são alguns exemplos encontrados na 

literatura. Estas características são dependentes da interação entre fonte glótica e a 

forma e configuração do trato vocal (PINHO, 1998; BEHLAU, 2001; COLTON, 

CASPER e LEONARD, 2010). Este fenômeno perceptivo pode ser estudado sob 

várias óticas, como a cultural, psicológica, biológica, física e musical – quando há 

critérios para se avaliar a performance de um cantor. 

Quanto à qualidade vocal metálica, esta é descrita na literatura como uma 

voz estridente, fina e desagradável (VAN DUSEN, 1941; BOONE e MCFARLANE, 

1994) e sua emissão estaria relacionada à constrição faríngea e de articuladores, 

com elevação da laringe e tensão adutora (fonte glótica) (PINHO, 1998). Hanayama 

et al. (2009) estudaram sob uma perspectiva fisiológica os ajustes de trato vocal 

envolvidos neste padrão vocal em cantores profissionais, confirmando os achados 

anteriores da literatura quanto aos ajustes de constritores faríngeos, elevação 

laríngea, constrição ariepiglótica e alteração na amplitude dos formantes. No 

entanto, o trabalho não aborda especificamente a relação desta voz a um ajuste 

oriundo de uma característica anatômica do indivíduo, mas como um tipo de 

plasticidade vocal1.  

No canto popular, há um perfil vocal comum entre os cantores amadores 

cujas características vocais mais evidentes guardam muita proximidade com as 

descritas anteriormente (voz estridente e laringe alta) associadas a uma evidente 

tensão supraglótica. A relevância disto está relacionada ao fato de que muitos 

                                                           
1 Plasticidade vocal, de acordo com os autores Dejonckere e Lebacq, 2001, é a possibilidade de 

variação da qualidade vocal, observada imediatamente ou após um curto período de tempo, 
decorrente de mudanças relativas aos ajustes de trato vocal, à mecânica respiratória e à postura 
corporal. 
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estudantes, após uma incessante busca pelo alongamento e pelo relaxamento do 

trato vocal utilizando estratégias diversas, não conseguirem estabelecer os padrões 

funcionais esperados. Similarmente, com base em estudos em fonoaudiologia, 

percebe-se que muitos autores também se questionam a respeito do parco resultado 

alcançado por alguns pacientes em terapia. Estes autores buscaram respostas mais 

satisfatórias baseadas em dados como o crescimento facial, desenvolvimento da 

oclusão e tipologia facial – elementos comuns na avaliação em Motricidade Orofacial 

(BIANCHINI, 2002). 

Miller et al. (2010) confirmam esta realidade revelando a existência de uma 

forte correlação entre o esqueleto craniofacial, a espinha cervical e as estruturas 

vocais. Estes pesquisadores trouxeram à tona uma importante discussão neste 

panorama apontando para o fato de que as pesquisas tradicionais em voz 

normalmente focam aspectos como trato vocal, articuladores e laringe, ignorando 

seus “anexos diretos e indiretos”, tais como as estruturas craniofaciais.  

Para melhor situar a presente pesquisa na discussão acadêmica atual, que 

aponta para uma correlação legítima entre as estruturas craniofaciais e trato vocal, 

ressalta-se que se está abordando a qualidade vocal metálica sob uma visão 

preponderantemente biológica, abordando os aspectos anatomofisiológicos 

envolvidos na produção vocal com esta qualidade, e também física, com o intuito de 

esclarecer quais os elementos acústicos pertencentes a este contexto. O estudo 

teve como objetivo identificar as características craniofaciais em cantoras amadoras 

com qualidade vocal metálica, por meio da Avaliação da Motricidade Orofacial e 

Análise Acústica Vocal.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a plena compreensão dos assuntos envolvidos neste trabalho e 

visando-se evitar uma possível ambiguidade na interpretação de alguns termos, 

considera-se necessário um detalhamento dos conceitos-chave utilizados nesta 

dissertação e que também são abordados pela literatura científica. 

Não se pretende aqui se debruçar demasiadamente sobre cada um dos 

conceitos, pois muitos deles apresentam problemáticas teóricas cuja discussão não 

é a proposta deste trabalho. Quando forem consideradas relevantes, serão 

indicadas as principais divergências existentes entre os pesquisadores. Cada um 

dos conceitos será abordado em conformidade com o escopo metodológico utilizado 

durante a pesquisa, devendo cada subcapítulo ser encarado como um delineamento 

prático para a compreensão plena de cada expressão, quando utilizada. 

 

2.1. QUALIDADE VOCAL 

 

Qualidade vocal é definida por Behlau (2001) como um indicador dos 

aspectos vocais que caracterizam a voz de um indivíduo em sua totalidade. O 

contexto desta definição permite interpretar que se trata da emissão vocal habitual 

estabelecida de acordo com a anatomia e a fisiologia do emissor. Segundo a autora, 

esta emissão pode ser influenciada também por fatores psicológicos e 

socioeducacionais.  

A qualidade vocal foi tema de muitas pesquisas que objetivam o 

esclarecimento dos fenômenos acústicos e fisiológicos envolvidos na fonação. 

Algumas pesquisas apresentam terminologias e protocolos para tentar identificar e 

padronizar determinadas características vocais, enquanto outras também trabalham 

com a exploração de particularidades vocais singulares e/ou comuns aos indivíduos 

(KREIMAN e GERRATT, 1998; KREIMAN et al., 2004; CAMARGO e MADUREIRA, 

2009; MARYN et al., 2010; KREIMAN e GERRATT, 2011).  Também não se pode 

deixar de citar a existência de estudos para a avaliação de vozes consideradas 

patológicas (KÖHLE, CAMARGO e NEMR, 2004; CAMARGO, VILARIM e CUKIER, 

2004; BELE, 2005). 

Camargo (2002) aborda em seu estudo de análise qualitativa da voz a teoria 

proposta por John Laver na década de 1980, que descreve a qualidade vocal sob 
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uma perspectiva fonético-acústica. De acordo com a teoria laveriana, qualidade 

vocal é uma particularidade individual do falante e está diretamente relacionada a 

uma interação entre laringe e trato vocal supraglótico, sendo um resultado da ação 

conjunta de fatores denominados “intrínsecos” e “extrínsecos”. Aqueles seriam as 

características anatômicas do indivíduo consideradas invariáveis, enquanto estes 

seriam os “fatores fonéticos” que originam a qualidade vocal e estão relacionados 

aos possíveis ajustes empregados por ele em seu aparelho fonador durante a 

emissão, como por exemplo, o posicionamento laríngeo baixo ou alto e a 

configuração dos lábios arredondados ou estirados.  

Neste contexto, quaisquer modificações das estruturas do aparelho fonador 

estariam operando na variação da voz. De acordo com Laver (2000), estas 

modificações ocorreriam na dimensão e volume do trato vocal, no formato da maxila, 

mandíbula e dentes, na mecânica da laringe e na resistência do sistema respiratório.  

O termo qualidade vocal também é utilizado nas pesquisas em música para 

descrever determinadas particularidades vocais de cantores – produção vocal em 

diferentes estilos de canto, resultado de ajustes de trato vocal. Yanagisawa et al. 

(1989) realizaram uma pesquisa com cinco cantores profissionais para determinar a 

possível presença de constrição ariepiglótica em seis diferentes qualidades vocais 

cantadas (fala, falsete, sob 2 , twang 3 , belting 4  e ópera) por meio de exame de 

videolaringoscopia. Os autores observaram a presença deste ajuste na produção 

das qualidades twang, belting e ópera. 

Os ajustes de belting e ópera (canto lírico) foram abordados em pesquisas 

que procuraram tanto caracterizar estas emissões como também estabelecer as 

suas principais diferenças. Björkner (2008) concluiu que os ajustes vocais utilizados 

na produção do belting foram responsáveis por aumentar as frequências de 

formantes quando comparados aos da emissão do canto lírico, enquanto que 

LeBorgne et al. (2010) revelaram que o belting é caracterizado por um maior nível de 

pressão subglótica e por um maior grau de adução da glote em relação ao lírico.   

Sobre o twang, os autores Sundberg e Thalén (2010) compararam a 

emissão desta qualidade vocal a uma emissão neutra e observaram que a emissão 

                                                           
2
 Os autores Yanagisawa et al.,1989, descrevem a qualidade vocal Sob como uma fonação comum 
do canto, conseguida por meio dos ajustes: laringe baixa e trato vocal expandido. 

3
 A qualidade vocal Twang é identificada por Yanagisawa et al.,1989, como característica do canto 
country-western americano. 

4
 Belting, segundo Yanagisawa et al.,1989, é a qualidade vocal utilizada pelo teatro musical. 
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pesquisada apresentou maior pressão subglótica e também uma elevação dos 

primeiros dois formantes, além de um rebaixamento dos terceiro e quinto formantes 

em comparação com a emissão neutra.  

Quanto à qualidade vocal metálica, Pinho (1998) observa a existência de 

verdadeiras confusões sobre o tema, motivadas pela escassez de pesquisas que 

correlacionam padrões vocais com seus aspectos fisiológicos. A autora menciona 

que esta qualidade vocal é confundida com brilho ou nasalidade e com voz aguda 

por muitos leigos e cantores. A seguir, serão apresentadas pesquisas referentes aos 

ajustes de trato vocal envolvidos na sua produção. 

 

2.2. VOZ METÁLICA 

 

A literatura descreve a voz metálica com adjetivações de caráter acústico e 

que traduzem a psicodinâmica vocal, como “estridente” e de impacto psicológico 

“irritante” (BOONE e MCFARLANE, 1994). Para Van Dusen (1941), a qualidade 

vocal metálica é caracterizada ainda como “áspera”, “lamentosa” e “fina”. 

Fisiologicamente, Boone e McFarlane (1994) associam a produção do som 

metálico à elevação laríngea e à concomitante hipertonicidade dos músculos 

constritores faríngeos, o que diminui o comprimento e a largura da faringe, tornando 

sua superfície estirada e firme. Isto favorece a acentuação das ressonâncias de alta 

frequência, o que parece ser um indicativo da qualidade metálica. Pinho (1998) 

correlaciona a metalização a outros ajustes do trato vocal, como constrição do 

músculo palatoglosso, elevação do dorso da língua, constrição ariepiglótica e 

estiramento dos lábios em sorriso, além de hipertonicidade faríngea. 

Em uma pesquisa laboratorial realizada por Van Dusen (1941) com quatro 

sujeitos de vozes consideradas acentuadamente metálicas, comparados a outros 

quatro sem esta qualidade vocal, o grupo experimental apresentou uma diferença 

considerável com relação aos valores dos harmônicos superiores. Os sujeitos com a 

qualidade vocal pesquisada apresentaram os harmônicos agudos com maior 

amplitude.  

Hanayama et al. (2009) realizaram um estudo com 21 cantores tendo como 

objetivo descrever, sob o ponto de vista fisiológico, os ajustes realizados pelo trato 

vocal durante a emissão da voz metálica. Para tal, os cantores foram solicitados a 

produzir duas emissões vocais: uma em “modo oral” e outra em “modo metal”. Os 
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ajustes realizados durante as emissões em nível laríngeo e posterior do trato vocal 

foram visualizados por meio do exame nasofaringolaringofibroscópico, e isto 

possibilitou aos pesquisadores concluírem sobre os seguintes achados: 

abaixamento velar, medialização de paredes faríngeas, elevação laríngea, 

constrição ariepiglótica e constrição lateral. 

De acordo com a mesma pesquisa, a emissão metálica foi caracterizada por 

uma mudança significativa da amplitude dos formantes F2, F3 e F4, quando 

comparada à emissão não metálica. O segundo formante foi deslocado em direção 

às frequências agudas, enquanto que o terceiro e quarto formantes tiveram o maior 

aumento de amplitude.  

Apesar de autores como Boone e McFarlane (1994) considerarem esta 

qualidade de emissão como uma desordem da ressonância vocal, a metalização da 

voz é vista por Pinho (1998) como um recurso utilizado, embora temporariamente, 

por alguns profissionais da voz, como é o caso de atores de teatro quando  

necessitam de uma maior projeção vocal, de cantores de alguns estilos musicais e 

de locutores de rádio.  

Ver-se-á que é por meio da avaliação acústica da voz que se torna possível 

identificar objetivamente características comuns aos emissores de voz considerada 

metálica. 

 

2.3 AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA VOZ 

 

A avaliação acústica, de acordo com Behlau (2001), foi introduzida na 

prática clínica brasileira na década de 1990 e tem sido cada vez mais utilizada na 

fonoaudiologia. Em termos gerais, trata-se de um método objetivo para a 

identificação de parâmetros vocais com base na captação de dados quantitativos, 

cuja análise será fundamental para a avaliação da qualidade vocal a partir de uma 

gravação digitalizada. A utilização deste método avaliativo na rotina clínica de 

atuação em voz contribui para a compreensão do comportamento vocal do paciente 

e permite o acompanhamento do seu processo de evolução (BRASOLOTTO e 

REHDER, 2011). 

Um estudo realizado por Mendes, Ferreira e Castro (2012) fez a revisão de 

17 softwares e equipamentos de análise acústica da voz e da fala, não obstante a 

constatação de que existem outros tantos disponíveis e que não foram incluídos no 
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artigo. O dinâmico mercado da tecnologia permite ao especialista e aos demais 

pesquisadores o acesso a este tipo de análise e contribui para a popularização deste 

método, mas a diversidade de opções disponíveis requer uma compreensão dos 

detalhes por parte do usuário. As diferenças de programação e das especificidades 

técnicas – tanto do software como dos equipamentos de gravação – exigem que o 

profissional conheça a normatização do programa escolhido e quais as 

possibilidades técnicas oferecidas (FELIPPE; GRILLO e GRECHI, 2006).  

A literatura indica a existência de diversos parâmetros vocais acústicos e 

também direciona seu uso de acordo com os objetivos da atuação profissional e da 

avaliação. Behlau (2001) cita que os parâmetros mais importantes utilizados na 

prática clínica fonoaudiológica são: medidas temporais de fala, frequência 

fundamental, índice de perturbação, medidas de ruído, extensão vocal e 

espectrografia. Tais parâmetros oferecem dados sobre a fonte glótica. É possível, 

também, identificar aspectos relacionados ao controle motor da fala, como os 

ajustes de trato vocal utilizados na produção das vogais por meio dos valores 

absolutos das frequências dos formantes e também pela espectrografia, por 

exemplo. 

Observa-se desta forma que o uso da tecnologia também possibilitou um 

avanço considerável no campo de estudos da voz, fala e linguagem, ampliando as 

formas de atuação do fonoaudiólogo e de outros profissionais da área fonética 

(CAMARGO e MADUREIRA, 2009). Abaixo serão apresentados, de forma 

explicativa, os parâmetros vocais mais significativos utilizados pela presente 

pesquisa. Trata-se de frequência fundamental e frequência de formantes. 

 

2.3.1 Frequência Fundamental 

 

Entende-se por Frequência Fundamental (F0) o número de ciclos vibratórios 

que as pregas vocais produzem no período de um segundo. Behlau (2001, p.139) 

descreve este evento acústico como sendo um “reflexo das características 

biodinâmicas das pregas vocais e sua integração com a pressão supraglótica”, e 

Colton (1988) destaca que o controle da F0 é resultado de uma variedade de 

mecanismos fisiológicos mioelásticos e são determinados pelo comprimento, massa 

e tensão longitudinal das pregas vocais. A unidade de medida utilizada para este 

parâmetro acústico é o hertz (Hz). 
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 Segundo Behlau (2001), este parâmetro é extremamente afetado pelo 

gênero e a idade do indivíduo: nas mulheres a faixa de frequência vai de 150 a 250 

Hz, nos homens esta faixa é mais grave, em torno de 80 a 150 Hz, e nas crianças os 

valores ultrapassam os 250 Hz.  

Colton, Casper e Leonard (2010) descrevem que existe mais de uma 

maneira de se obter a análise deste parâmetro vocal, utilizando variadas amostras 

vocais. A forma mais simplificada – e mais utilizada – consiste na emissão 

sustentada de uma vogal, pois com isto se consegue uma emissão dita estável por 

um período de tempo suficiente para que o software processe a análise.  

 

2.3.2 Frequência de Formantes 

 

A frequência de formantes pode ser compreendida pela teoria fonte-filtro de 

Gunnar Fant de 1970, que explica o funcionamento do sistema ressonador na 

produção da fala. De acordo com esta teoria, o som da fala é gerado pela vibração 

das pregas vocais, denominadas fonte (glótica), e é direcionado para o trato vocal, 

que atua como um filtro acústico (FANT, 1970). 

Os autores Sundberg (1991), Pinho (2001) e Camargo (2002) concordam 

que o trato vocal opera, analogamente, como um tubo de paredes ligeiramente 

curvas, compreendido inferiormente pelas pregas vocais e superiormente por uma 

extremidade aberta – lábios e nariz. Este tubo funciona como um sistema de 

transferência seletiva de energia, em que alguns harmônicos produzidos pela fonte 

glótica, ao alcançarem pontos específicos deste tubo, excitam o efeito de 

ressonância e são amplificados, gerando assim as ressonâncias do trato vocal 

denominadas formantes.   

De acordo com Fant (1970), cada formante (F) é produzido em local 

específico do trato vocal e varia de acordo com a dimensão e configuração deste 

trato, de forma que sua extensão atuaria como fator definitivo para estas 

frequências. Segundo o autor, o alongamento deste trato possibilitaria o 

rebaixamento de todas as frequências dos formantes e sua diminuição, o oposto.   

As primeiras frequências de formantes (F1 e F2) são descritas por Behlau 

(2001) como determinantes na qualidade fonética de uma vogal, ou seja, 

responsáveis pela sua identidade sonora. Tais frequências, na opinião de Stevens 

(1997), seriam muito sensíveis ao posicionamento lingual e labial.  
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 Lindblom e Sundberg (1971) e Behlau (2001) descrevem o primeiro 

formante (F1) como sendo definido pelos seguintes ajustes do trato vocal: posição 

de abertura e fechamento mandibular, deslocamento da língua em sentido vertical e 

constrição faríngea, enquanto que o segundo formante (F2) relaciona-se com a 

modificação do corpo da língua, seu posicionamento no sentido anteroposterior e 

sua possibilidade de elevação posterior.  

Os autores supracitados relatam que os formantes superiores F3 e F4 

representam aspectos mais particulares do trato vocal de cada indivíduo, estando 

envolvidos na caracterização da qualidade vocal pessoal. Stevens (1997) explica 

que, fisicamente, estes formantes estariam relacionados ao comprimento total do 

trato vocal e seriam menos sensíveis com as variações de posição lingual quando 

comparados aos formantes F1 e F2.  

Fant (1970) relaciona o formante F3 com a cavidade atrás da constrição da 

língua e na frente dela. O formante F4 é referido por Sundberg (1974) como 

dependente da parte posterior do trato vocal, onde fatores como o comprimento 

deste trato conjuntamente com a dimensão laríngea, em comparação com o volume 

do vestíbulo laríngeo, influenciam sua produção.  

Assim, as estruturas supraglóticas e suas cavidades operam diretamente 

sobre as medidas dos formantes, o que significa que são determinantes para a 

qualidade vocal (CAMARGO, 2002). Neste sentido, a estrutura craniofacial, cujos 

tamanho e forma são singulares ao sujeito, é considerada um fator influente na 

emissão vocal.  

Rehder (2004), ao pesquisar inter-relação entre características 

craniofaciais e voz, ressalta que a fonação é resultado de uma “adaptação funcional” 

de diversas estruturas envolvidas com a respiração e digestão, desde a produção do 

som até a sua articulação. Por isso, as características estruturais destes 

componentes – como dimensão e tônus do tecido que recobre esta estrutura – 

influenciarão na qualidade do som. A seguir, serão apresentados estudos que 

abordaram especificamente este tema.  
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2.4 CARACTERÍSTICAS CRANIOFACIAIS E VOZ 

 

A relação entre as características craniofaciais e voz foi objeto de estudos 

que tentaram compreender os aspectos morfológicos e fisiológicos destas estruturas 

envolvidos na qualidade vocal, além de esclarecer possíveis etiologias para 

determinadas alterações na fonoarticulação (SEIFERT et al., 1999; LIM, LIN e 

BONES, 2006; HAMDAN et al., 2013). 

A anatomia facial foi estudada por Oliveira e Pinho (2001) a partir de uma 

revisão de literatura, em cuja oportunidade as autoras puderam investigar a relação 

entre voz e tipologia facial. Elas concluíram que a forma, a configuração e as 

características do tecido de cobertura do trato vocal são influenciadas pela tipologia 

facial e deste modo atuariam diretamente na qualidade vocal. Os achados mais 

significativos apontaram que indivíduos de face curta apresentam a qualidade da voz 

com tendência metálica e ressonância faríngea, enquanto que os de face longa 

possuem naturalmente a qualidade vocal com tendência a ser abafada e escura. 

Miller et al. (2012) também pesquisaram a anatomia craniofacial e suas 

implicações na voz. Os autores apontaram a ocorrência de ajustes relacionados com 

a afinação vocal e que não correspondem aos articuladores supraglóticos, mas às 

medidas morfológicas craniofaciais e craniocervicais. Para isto, dez voluntários 

cantores e não cantores passaram por exame de ressonância magnética durante a 

fonação do som humming (que não necessita de ajuste supraglótico) em tons graves 

e agudos. Das vinte e duas medidas das dimensões craniocervicais realizadas a 

partir das imagens, foram encontradas diferenças significativas entre os tons graves 

e agudos em seis medidas, ou seja, a afinação vocal envolveria ajustes que vão 

além dos articuladores supraglóticos. 

Outro aspecto pesquisado é a relação entre postura craniocervical e 

estruturas vocais. Um estudo realizado por Lin et al. (2000) sobre os efeitos da 

modificação postural da cabeça e língua na qualidade vocal demonstrou a relação 

direta entre a configuração do trato vocal e vibração das pregas vocais. Os autores 

concluíram que tanto a extensão da cabeça como a protrusão lingual alteraram as 

medidas acústicas de frequência fundamental, jitter e shimmer5.    

                                                           
5
 Jitter e Shimmer, de acordo com os autores Colton, Casper e Leonard, 2010, correspondem às 

medidas de perturbação que ocorrem no ciclo vibratório das pregas vocais durante a fonação. 
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Ainda nesta perspectiva, Miller et al. (2010), por meio de ressonância 

magnética, concluíram que a modificação do ângulo craniocervical pode alterar  o 

tamanho de abertura do tubo laríngeo, o que traria alterações na qualidade da voz. 

A função mandibular durante a fonação, assim como a dimensão e forma da 

mandíbula e maxila foram estudadas quanto ao seu possível impacto na produção 

vocal. Os autores Cookman e Verdolini (1999) pesquisaram a relação entre função 

fonatória laríngea e as funções mandibulares de abertura e fechamento (mordida). 

Os resultados da eletroglotografia demonstraram que a abertura mandibular extrema 

durante a fonação implica em uma hiperfunção laríngea, com aumento da adução 

glótica.  

Marunick e Menaldi (2000) relacionaram a dimensão e forma do arco dental 

maxilar com a classificação vocal de nove cantoras profissionais. A pesquisa foi 

realizada por meio de medições do arco maxilar das participantes confrontadas com 

a análise acústica vocal e a classificação da voz (em soprano, mezzo e contralto) 

das mesmas. Os resultados obtidos com a análise discriminatória aplicada às 

medidas específicas de profundidade e volume de palato permitiu direcionar cada 

indivíduo em sua verdadeira classificação vocal.  

Outra pesquisa acerca destas estruturas foi realizada por Macari et al. 

(2013) com o objetivo de correlacionar o comprimento e projeção da maxila e 

mandíbula com a frequência fundamental (F0). Participaram do estudo 45 indivíduos 

saudáveis que foram submetidos à análise acústica e passaram por medições de 

esqueleto facial, considerando a posição da mandíbula e maxila em relação à base 

do crânio e também o comprimento da mandíbula e maxila. Os resultados 

apontaram a existência de uma correlação negativa moderada entre o comprimento 

da maxila e mandíbula e F0.  

A dimensão do trato vocal também foi abordada com o intuito de se buscar 

mais evidências para o entendimento dos fenômenos acústicos da voz. Xue, Hao e 

Mayo (2006) realizaram um estudo com 120 indivíduos de ambos os sexos, com o 

objetivo de comparar as dimensões do trato vocal entre falantes de três etnias: 

caucasianos, afro-americanos e sino-americanos. A pesquisa foi realizada com 

avaliação da geometria do trato vocal por meio da faringometria acústica, exame que 

se utiliza de reflexos acústicos para fornecer informações sobre o volume do trato 

vocal (dos lábios até a glote). Os resultados demonstraram que, quanto à diferença 

de gênero, o trato vocal total masculino é significativamente maior que o feminino. 
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Com relação à diferença entre etnias, os achados indicaram que mulheres sino-

americanas possuem o comprimento do trato vocal menor quando comparadas às 

outras raças e que mulheres caucasianas tiveram o volume faríngeo 

significativamente maior que as afro-americanas e sino-americanas.  

A correlação entre as estruturas fonoarticulatórias e voz foi mencionada por 

Behlau (2001) como um aspecto a ser observado durante a avaliação vocal. 

Segundo ela, desequilíbrios entre a forma e tonicidade dos fonoarticuladores podem 

provocar ajustes motores inadequados e induzir uma fonação com esforço. 

Este fato pode ser confirmado com a pesquisa de Bortolli e Silva (2005), 

que, por meio das avaliações da motricidade orofacial, da capacidade respiratória e 

vocais, relata a qualidade da voz alterada em uma população de mulheres obesas 

mórbidas pelo fato de estas possuírem os órgãos fonoarticulatórios alterados em 

dimensão e tônus, além de uma capacidade respiratória reduzida. 

Turczinski e Barroso (2008) também avaliaram a voz de 12 pacientes 

acometidos por queimaduras de face e pescoço e verificaram uma redução da 

articulação de fala, por meio de avaliações da motricidade orofacial e vocal. Esta 

redução foi associada à instabilidade vocal e qualidade vocal designada como 

áspera e crepitante. 

Estudos na área da ortodontia e ortopedia mandibular demonstraram que 

alterações na oclusão e mandíbula também podem influenciar a ressonância vocal. 

Felício (1999) observa que o uso de próteses dentárias totais podem acarretar 

alterações na frequência de vibração das pregas vocais e modificar a qualidade da 

voz devido a mecanismos fisiológicos compensatórios.  

Niemi et al. (2006) investigaram os efeitos da cirurgia ortognática sobre a 

qualidade acústica vocal e fonética da fala de cinco homens que apresentavam 

deformidades dentofaciais e foram submetidos a intervenção cirúrgica para a 

correção da má oclusão. Os resultados individuais dos sujeitos permitiram a 

conclusão de que os componentes do esqueleto facial limitam diretamente a 

morfologia das cavidades de ressonância do trato vocal, afetando de forma imediata 

a articulação da fala e a acústica vocal. 

Um estudo semelhante foi realizado por Sari e Kiliç (2009), que pesquisaram 

o efeito da cirurgia de expansão da maxila sobre a qualidade acústica das vogais em 

12 pacientes submetidos a esta cirurgia. O resultado mais significativo foi a 
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modificação da frequência dos dois primeiros formantes de duas vogais (turcas) em 

decorrência do aumento de espaço oral anterior.  

Mais recentemente, Xue et al. (2011) relatam mudanças acústicas causadas 

pelas alterações na configuração do trato vocal em falantes com má oclusão de 

Classe III (classificação de Angle). 

A Articulação Temporomandibular (ATM) também foi discutida pelos 

pesquisadores em razão da sua interdependência na articulação da fala por meio 

dos movimentos mandibulares e também por envolver estruturas que podem 

indiretamente afetar a fonação. Machado et al. (2009) pesquisaram a relação da 

disfunção da articulação temporomandibular (DTM) e voz. Os autores 

desenvolveram um estudo com 29 professores e verificaram neste grupo a presença 

de alterações vocais e DTM, bem como uma correlação entre estes fatores.  

A relação entre a ATM e voz também foi investigada por Rockland et al. 

(2010), que estudaram a influência da DTM muscular nas alterações da qualidade 

vocal e concluíram que esta disfunção tem interferência direta na atividade da 

mandíbula e na postura cervical, sendo responsável pela modificação da posição 

dos músculos supra-hioideos, afetando a atividade laríngea, a articulação dos 

órgãos fonoarticulatórios e, consequentemente, a fonação. 

As pesquisas mencionadas acima representam apenas uma parte dos 

estudos realizados na área, mas é possível observar, principalmente com base nos 

trabalhos mais recentes, que a medição e a identificação das características 

craniofaciais ocorrem concomitantemente com a realização de outros exames que 

tendem a complementar a investigação em questão. Para o presente trabalho, é 

fundamental explicitar uma dessas avaliações – motricidade orofacial – pois ela 

tende a apontar características relacionadas com a emissão da voz metálica. 

  

2.5 AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DA MOTRICIDADE OROFACIAL 

 

A Motricidade Orofacial (MO) é uma das especialidades da fonoaudiologia e 

compreende a atuação profissional associada aos aspectos estruturais e funcionais 

das regiões orofacial e cervical, em âmbitos clínico e científico (CFFa, 2006). No 

Brasil, esta especialidade sempre priorizou o desenvolvimento de terapias de 

reabilitação, mas nos últimos anos tem alcançado maior projeção no cenário 
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científico pelo crescente número de pesquisas na área (MARCHESAN, SILVA e 

FÉLIX, 2012). 

Dentro desta atuação, Genaro et al. (2009) ressaltam que a avaliação clínica 

é uma etapa fundamental para o entendimento das relações entre a anatomia e o 

funcionamento do sistema estomatognático. É por meio desta avaliação que o 

profissional estará mais apto a estabelecer um diagnóstico diferenciado e também a 

direcionar sua conduta terapêutica, definindo as prioridades e garantindo os 

objetivos do atendimento. Ao pesquisador, o processo avaliativo possibilita maior 

objetividade metodológica na busca de respostas e conexões para suas hipóteses.   

 Entende-se por sistema estomatognático a inter-relação existente pelas 

seguintes estruturas: ossos, arcadas dentárias, articulações temporomandibulares 

tecidos moles e sistemas nervoso, sanguíneo e linfático, que juntos desempenham 

as funções de respiração, mastigação, deglutição, fonação e fala (CUNHA, 

SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). O desequilíbrio deste funcionamento pode 

estar relacionado a questões estruturais dos próprios componentes. Portanto, a 

avaliação clínica é de extrema importância para o reconhecimento da etiologia das 

disfunções oromiofuncionais (FELIX et al., 2013). 

De acordo com Klein et al. (2013), a avaliação é composta por um conjunto 

de dados relacionados à descrição e à análise destas estruturas quanto a postura, 

morfologia, mobilidade, tonicidade e, quando em funcionamento, eficiência, tendo 

como premissa pelo examinador o conhecimento dos padrões de normalidade e dos 

padrões adaptativos já descritos pela literatura.  

A avaliação é realizada pela observação das estruturas supracitadas de 

forma isolada e também inseridas no sistema, quando desempenham em conjunto 

uma função específica. Esta observação inclui medições de face, oclusão e 

movimentos mandibulares, palpações de músculos para a verificação do tônus e 

análise visual por meio presencial ou de registros fotográficos (BIANCHINI, 2000; 

CUNHA, KLEIN et al. 2013; SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

A avaliação ocorre pela aplicação de protocolos específicos, os quais se 

utilizam de escores e pontuações para dinamizar o processo avaliativo e possibilitar 

um diagnóstico mais preciso (FELIX et al., 2013). O protocolo MBGR, elaborado por 

fonoaudiólogas da área da Motricidade Orofacial em 2009, é um instrumento de 

avaliação global da motricidade orofacial, ou seja, não investiga de forma 

aprofundada problemas específicos como DTM ou paralisia facial, mas permite ao 
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fonoaudiólogo “diagnosticar e estabelecer prognóstico em motricidade orofacial” por 

meio de análises anatômicas, motoras e funcionais do sistema estomatognático 

(GENARO et al., p. 239, 2009). 

Nesta pesquisa, a avaliação de MO priorizou a verificação das estruturas 

diretamente relacionadas ao objetivo principal, quais sejam: face, oclusão, 

mandíbula, ATM, lábios, língua e palato. A seguir, serão apresentadas sucintamente 

as estruturas contempladas pela avaliação da motricidade orofacial. 

 

2.5.1 Face 

 

A literatura delimita o que se denomina por face como a parte frontal da 

cabeça, cujo formato é determinado pela estrutura óssea subjacente em conjunto a 

três grupos de músculos motores: os das pálpebras e sobrancelhas, os do nariz e os 

dos lábios. Todos estes músculos localizam-se no tecido subcutâneo e apresentam 

função esfinctérica e dilatadora das estruturas que os mesmos circundam, além de 

serem responsáveis pela mímica facial (FOUQUET et al., 2006; MOORE e DALLEY, 

2007). 

A avaliação facial inclui a observação dos músculos e estruturas ósseas da 

face com o objetivo de analisar a simetria entre os lados e o equilíbrio facial por meio 

da verificação das proporções entre os terços médio e inferior, permitindo a 

organização destas características estruturais em diferentes padrões faciais (ou 

tipologias) (FELIX et al., 2013). 

Compreende-se a tipologia facial como a variação da forma dos 

componentes ósseos e musculares da face humana, resultando em diversos tipos 

faciais, como longo, médio e curto. Cada tipo facial possui suas especificidades 

quanto às configurações musculares e desempenhos das funções orais (BIANCHINI, 

2002; JARDINI, 2005; DAENECKE, BIANCHINI e SILVA 2006; RAMIRES et al., 

2010). Tais particularidades apresentam relação direta com as funções 

estomatognáticas de mastigação, deglutição, respiração, voz e fala. Seu 

conhecimento pode levar o profissional ao melhor entendimento da morfologia facial 

e, consequentemente, a um diagnóstico mais preciso e ao direcionamento 

terapêutico eficiente. Por esta razão, a determinação do tipo facial é fundamental 

para a motricidade orofacial (BIANCHINI, 2002; RAMIRES et al., 2010). 
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A avaliação do tipo facial pode ser realizada com auxílio da antropometria – 

área que estuda as medidas e as proporções do corpo humano. Isto permite coletar 

dados de avaliação da morfologia craniofacial por meio da mensuração direta, 

realizada no próprio sujeito com uso do paquímetro, ou indireta, com o uso de 

fotografia ou cefalometria (CATONNI, 2006; DAENECKE, BIANCHINI e SILVA, 

2006). 

Na avaliação, a face pode ser descrita segundo o plano vertical (frontal) ou 

anteroposterior (perfil). No plano vertical, é considerado o crescimento facial em 

relação à altura da face, em que também são observadas as proporções entre os 

seus terços, comparando-a com a largura facial, enquanto que no plano 

anteroposterior analisa-se a posição da maxila e da mandíbula em relação à base do 

crânio (BIANCHINI, 2002; PIERI et al., 2007; RAMIRES et al., 2010). A classificação 

dos padrões verticais e anteroposteriores será mais bem detalhada a seguir. 

 

2.5.1.1 Padrões Faciais Verticais 

 

Estudos da última década que abordaram a análise facial segundo seu 

crescimento vertical utilizaram a seguinte terminologia para a categorização dos 

tipos faciais: Face Média ou Mesofacial, Face Curta ou Braquifacial e Face Longa ou 

Dolicofacial (BIANCHINI, 2002; RODRIGUES e RAHAL, 2003; DAENECKE, 

BIANCHINI, SILVA, 2006; FERES et al., 2010; RAMIRES et al., 2010; SILVA FILHO 

et al., 2010).  

A face média é caracterizada pela relação equilibrada entre as dimensões da 

altura e largura, além de apresentar os terços da face proporcionais entre si, ou seja, 

possui a extensão dos terços da face relativamente iguais, o que propicia uma 

acomodação normal da musculatura. Habitualmente, pode exibir o arco dentário oval 

(BIANCHINI, 2002; SIÉCOLA, 2007). 

A face denominada curta é distinguida pelo seu padrão de crescimento 

horizontal, sendo sua dimensão de largura proporcionalmente maior que a vertical. A 

face curta tende a apresentar o terço inferior da face menor, mas a probabilidade de 

haver mordida profunda e arco dentário alargado é maior. No que se refere à 

musculatura, esta é caracteristicamente forte devido à dimensão de crescimento 

facial, em especial os músculos masseteres. Neste padrão facial também são 

comuns alterações articulatórias, como deslizamento da mandíbula durante a fala e 
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sigmatismo lateral, por exemplo (BIANCHINI, 2002; DAENECKE, BIANCHINI e 

SILVA, 2006; SIÉCOLA, 2007). 

Ao contrário da anterior, a face longa é descrita na literatura como sendo um 

padrão de maior crescimento vertical, ou seja, apresenta altura facial aumentada e 

largura estreita. Nesta situação, aumenta a probabilidade de ocorrência de mordida 

aberta e arco dentário longo e estreito. A face longa é também caracterizada por 

possuir o terço inferior aumentado, consequentemente acarretando uma alteração 

na musculatura orofacial quanto ao tônus e função. Em geral, a musculatura 

encontra-se enfraquecida e estirada, podendo comprometer as funções de fala e 

mastigação pela ação reduzida dos músculos orbiculares dos lábios, bucinadores e 

elevadores da mandíbula (BIANCHINI, 2002; DAENECKE, BIANCHINI, SILVA, 2006; 

SIÉCOLA, 2007; SILVA FILHO et al., 2010). 

 

2.5.1.2 Padrões Faciais Anteroposteriores 

 

Várias terminologias são utilizadas no âmbito científico para tentar descrever 

a face no seu sentido anteroposterior (perfil facial). Uma revisão de literatura 

realizada por fonoaudiólogos em 2010 reuniu alguns termos empregados para a 

categorização dos três padrões faciais anteroposteriores: ortognata, neutrovertida ou 

reta; retrognata, retrovertida ou convexa, e prognata, provertida ou côncava 

(RAMIRES et al., 2010). 

Existe outra nomenclatura que considera a relação maxilomandibular e a 

base do crânio, associando o perfil facial à oclusão dentária a nível ósseo, com três 

padrões faciais: Classe I (ou Classe I esquelética), Classe II (ou Classe II 

esquelética), e Classe III (ou Classe III esquelética) (BIANCHINI, 2002; THIESEN, 

REGO e LIMA, 2004; CUNHA, SANTOS-COLUCHI E SOUZA, 2011). 

Em 2004, foi proposto um novo método de avaliação do diagnóstico 

ortodôntico em que as classificações das más oclusões foram baseadas na 

morfologia facial – mais precisamente nas relações de crescimento da face. No que 

diz respeito ao crescimento facial anteroposterior, o autor descreve-o em três tipos: 

Padrão I, Padrão II e Padrão III (CAPELOZZA FILHO, 2004). Estes padrões 

guardam estreita relação com as denominações anteriores, ou seja, o Padrão I 

refere-re à Classe esquelética I e também às nomenclaturas ortognata, neutrovertida 

ou reta. Estes padrões faciais podem ser observados na Figura 1. 
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FIGURA 1 – PADRÕES FACIAIS ANTEROPOSTERIORES 

 

FONTE: PADRÕES FACIAIS. Disponível em: http://www.jrgodontologia.com.br 

 

 

O Padrão I (Classe I ou perfil reto) é caracterizado pela adequada relação 

maxilomandibular, que favorece a manutenção do posicionamento intrabucal normal 

da língua e selamento passivo dos lábios sem tensão. Neste padrão, as más 

oclusões são de origem dentária – e não óssea (BIANCHINI, 2002; CAPELOZZA 

FILHO, 2004; CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

O Padrão II (Classe II ou perfil convexo) se distingue do anterior pelo maior 

distanciamento entre a posição da maxila e da mandíbula, chamado também de 

distoclusão (MORY, BARONI e TESSITORE, 2003). Assim, a maxila pode estar 

avançada em relação à base do crânio ou a mandíbula recuada em relação à base 

do crânio (BIANCHINI, 2002; CAPELOZZA FILHO, 2004; CUNHA, SANTOS-

COLUCHI e SOUZA, 2011). Existem situações em que ambas estão recuadas, 

porém a relação distal entre maxila e mandíbula permanece (BIANCHINI, 2002). 

Nestes casos, tais possibilidades esqueléticas podem acarretar adaptações 

funcionais, como hipofunção do lábio superior e eversão do inferior, músculo 

mentual em hiperfunção, língua com dorso mais elevado, deslize mandibular anterior 

e posição anteriorizada da cabeça e ombros (BIANCHINI, 2000, 2002). 

De maneira inversa, o Padrão III (Classe III ou perfil côncavo) é 

caracterizado pelo posicionamento mandibular mais avançado que a maxila, em 

decorrência de prognatismo mandibular e/ou deficiência maxilar (BIANCHINI, 2002; 

CAPELOZZA FILHO, 2004; CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). As 

desproporções ósseas podem gerar características funcionais específicas, como 

http://www.jrgodontologia.com.br/
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hiperfunção do lábio superior, posição da língua no assoalho da boca e modificações 

articulatórias da fala (BIANCHINI, 2002). 

 

2.5.2 Oclusão 

 

O termo oclusão procede do verbo latino occludere, que significa “fechar”. 

Na odontologia, a oclusão está relacionada com o movimento e o modo de 

aproximação das arcadas dentárias maxilar à mandibular, estabelecendo uma 

relação de contato dos dentes antagonistas entre si (MOLINA, 1995; PAIVA, 1997).  

Durante muito tempo os estudos sobre a oclusão dentária estiveram 

pautados nos aspectos de abertura e fechamento mandibular e também na relação 

interdental, ou seja, numa visão estática. No entanto, sabe-se que as estruturas 

envolvidas com o movimento de oclusão não operam de forma isolada, pois elas se 

relacionam diretamente com as estruturas do sistema estomatognático 

(MOLINA,1995). 

Paiva (1997) relaciona a existência de uma oclusão dentária considerada 

“normal” e define-a como uma harmonia entre todo o complexo morfofuncional que 

constitui o processo da oclusão: dentes, ossos, órgãos e tecidos circundantes e 

articulação temporomandibular. Para Douglas (1998), poder-se-ia considerar a 

oclusão ideal como a “perfeita adaptação com caráter estável” entre as arcadas 

dentárias, cujos contatos dentários devem ser simultâneos e resultados por forças 

oclusivas homogêneas, em equilíbrio funcional com a articulação 

temporomandibular.  No entanto, para que isto ocorra, o sistema estomatognático 

deve estar em harmonia e com integridade morfofuncional.  

Entretanto, Ferreira (1998) não considera possível a existência de uma 

oclusão ideal e afirma que a oclusão considerada normal, trazida por ele como um 

equilíbrio entre as estruturas envolvidas, não descreve a ideal, estando o termo 

normal referindo-se à oclusão “mais usual”.  

Deve-se ressaltar que o assunto oclusão é apontado por Paiva (1997) como 

tema controverso na literatura, mas por consistir em um dos pontos básicos da 

odontologia tem sido muito estudado ao longo do tempo. Desde então, surgiram 

numerosas teorias e conceitos que tentam explicar as etiologias das más oclusões e 

também foram criados diversos métodos de classificação das ocorrências que são 

consideradas desvios. 
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2.5.2.1 Classificação das Más Oclusões 

 

As classificações das más oclusões utilizadas nas avaliações clínicas 

odontológica e fonoaudiológica atuais não representam um método que objetiva 

determinar diagnósticos, mas operam como referência na manipulação e discussão 

dos casos (MARTINS, 2004). Essas classificações foram estabelecidas 

considerando o sentido do relacionamento entre os elementos componentes da 

oclusão, sendo organizadas em: sentido anteroposterior, sentido vertical e sentido 

transversal (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

 

2.5.2.2. Classificação da Má Oclusão no Sentido Anteroposterior  

 

Trata-se da classificação que considera o relacionamento anteroposterior 

entre as arcadas dentárias, ou seja, a relação horizontal entre elas (PAIVA, 1997). 

Nestes casos, as más oclusões se caracterizam pela sobressaliência excessiva, pela 

mordida cruzada anterior e pelas Classes I, II e III de Angle (CUNHA, SANTOS-

COLUCHI e SOUZA, 2011). 

 

2.5.2.2.1 Sobressaliência 

 

A sobressaliência revela a relação horizontal entre os incisivos centrais 

superiores e seus antagonistas inferiores com base na distância entre as suas faces 

incisais (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). Os dentes incisivos e toda a 

nomenclatura dentária são apresentados na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – NOMENCLATURA DENTÁRIA 

 
FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 33. 
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O padrão considerado normal para esta distância varia de 1 a 3 milímetros 

(sobressaliência normal). Quando este valor ultrapassa três milímetros, a relação é 

chamada de sobressaliência acentuada ou excessiva (ou overjet). Entretanto, 

quando o valor for menor que zero, indicando que os incisivos inferiores encontram-

se mais anteriorizados que os incisivos superiores, estar-se-ia diante de um caso de 

sobressaliência negativa ou mordida cruzada anterior (CUNHA, SANTOS-COLUCHI 

e SOUZA, 2011). 

Nesta relação horizontal entre os dentes incisivos ainda é possível encontrar 

a mordida de topo, também chamada de “topo-a-topo”. Neste caso, a distância de 

referência seria igual a zero, observando-se o contato entre as bordas incisais dos 

incisivos superiores e inferiores, pois elas se encontram no mesmo plano 

(DASKALOGIANNAKIS, 2004). Estas relações de sobressaliência podem ser 

acompanhadas na Figura 3. 

 

FIGURA 3 – RELAÇÕES DENTÁRIAS DE SOBRESSALIÊNCIA 

 
FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 89-90 

Nota: A = Sobressaliência Normal; B = Sobressaliência Excessiva;  C = Sobressaliência Negativa;     
D = Mordida de Topo. 

 

2.5.2.2.2 Classificação de Angle 

 

O estadunidense Edward H. Angle foi um dos responsáveis por grande parte 

do desenvolvimento de um conceito de oclusão. Com o objetivo inicial voltado à 

protetização dentária, Angle propôs a classificação das oclusões a partir do ano de 

1899, sendo considerada um importante passo no desenvolvimento da ortodontia 

(PROFFIT, 2002; PINTO, GODIM e LIMA, 2008). 

Embora seja uma classificação estática, em que não se consideram outras 

discrepâncias em plano vertical ou transversal (como mordidas abertas, cruzadas, 

sobremordidas e estreitamento das arcadas), ela é muito utilizada até hoje como 

referência no estudo das relações anteroposteriores tanto na odontologia quanto na 
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fonoaudiologia, especificamente na área de Motricidade Orofacial (BIANCHINI 

2002). 

Esta classificação se baseia na relação de posição entre os primeiros 

molares superiores e seus antagonistas inferiores também no plano horizontal. Para 

Angle, os primeiros molares superiores representavam o ponto de referência da 

relação, uma vez que os mesmos se apresentam estáveis em relação à base do 

crânio, sendo denominados “dentes chaves de oclusão”. Deste modo, a falta de 

alinhamento decorreria de alterações da arcada inferior em relação a eles (molares 

superiores) (MARTINS, 2004). 

Para que se possa compreender melhor esta classificação, é necessário 

conhecer o que para Angle seria o padrão de normalidade da oclusão. Em sua 

proposta de classificação, ele definiu como linha de oclusão o ajuste da linha 

vestibuloclusal do arco mandibular com a linha da fossa central do arco superior, em 

oclusão (BIANCHINI, 2002). Portanto, este alinhamento, adicionado de uma relação 

molar de Classe I, caracterizaria uma oclusão normal, contemplado na Figura 4. 

 

FIGURA 4 – LINHA DE OCLUSÃO 

 
FONTE: BIANCHINI, 2002, p.28 

 
 

No que se refere às más oclusões, Angle dividiu-as em três categorias 

básicas denominadas de Classe I, Classe II e Classe III. 

A Classe I é caracterizada por uma relação molar correta, na qual a cúspide 

mesiovestibular do primeiro molar permanente superior oclui no sulco vestibular do 

primeiro molar permanente inferior. Neste caso, as más oclusões restringem-se 

apenas aos próprios dentes (desarmonia entre volumes ósseos e dentários), pois a 

relação horizontal entre as arcadas está correta (BIANCHINI, 2002; CUNHA, 
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SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). Esta categoria pode ser observada na     

Figura 5. 

 

FIGURA 5 – MÁ OCLUSÃO DE CLASSE I DE ANGLE 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 92 

 

Entretanto, a Classe II distingue-se da anterior por possuir uma relação 

molar distal, ou seja, a cúspide mesiovestibular do molar permanente superior 

encontra-se distanciada do sulco vestibular do primeiro molar permanente inferior 

(MALTAGLIATI, 2006), podendo ser observada na Figura 6. Esta classificação 

ramifica-se ainda em Divisão Primeira, Divisão Segunda e Subdivisão. 

 

 

FIGURA 6 – MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II DE ANGLE 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 93 

 

Na Classe II Divisão Primeira, os quatro incisivos superiores se encontram 

em sobressaliência excessiva em relação aos incisivos inferiores, enquanto que na 

Divisão Segunda os incisivos centrais superiores estão em posição vertical e apenas 

os laterais podem apresentar inclinações frontais, conforme Figura 7. Já a Classe II 
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Subdivisão diferencia-se das anteriores por apresentar apenas um lado do arco 

dental com a relação molar de Classe II, estando o outro lado em Classe I 

(BIANCHINI, 2002; CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011).  

 

FIGURA 7 – MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II – DIVISÕES 1 E 2  

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 93-94 

 

Na Classe III, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente 

superior oclui posteriormente ao sulco vestibular do primeiro molar permanente 

inferior, apresentada na Figura 8. Neste caso, assim como a categoria anterior, pode 

ocorrer a Subdivisão, ou seja, a relação molar Classe III pode se apresentar em 

apenas um dos lados do arco dental, estando o outro em relação de Classe I 

(CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

 

 

FIGURA 8 – MÁ OCLUSÃO DE CLASSE III DE ANGLE 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 95 
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2.5.2.3 Classificação da Má Oclusão no Sentido Vertical 

 

 Esta classificação considera a relação entre os incisivos em um plano 

vertical. Pode apresentar como más oclusões a sobremordida profunda ou 

exagerada (ou overbite), mordida aberta anterior e mordida aberta lateral (CUNHA, 

SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

A sobremordida refere-se à distância entre as bordas incisais dos incisivos 

superiores e seus antagonistas inferiores em oclusão, ou seja, o quanto este dente 

superior recobre seu antagonista (BRITO, LEITE e MACHADO, 2009). Quando esta 

extensão varia de 1 a 3 milímetros, a mordida é considerada normal. No entanto, se 

esta medida ultrapassa três milímetros, o caso é considerado sendo de 

sobremordida excessiva (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011), podendo 

ser observada na Figura 9.  

 

FIGURA 9 – MORDIDA NORMAL E SOBREMORDIDA EXCESSIVA 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 84 

 

A mordida aberta anterior é entendida como a ausência de contato incisal 

entre os dentes incisivos superiores com seus respectivos inferiores e ocorre quando 

a distância entre as bordas incisais dos incisivos é menor que zero, podendo ser 

denominada também de overbite negativo (ARTESE et al., 2011; CUNHA, SANTOS-

COLUCHI e SOUZA, 2011), apresentada na Figura 10. Ela é considerada uma 

anomalia complexa e de probabilidade recidiva, necessitando o envolvimento de 

outras áreas no processo terapêutico odontológico como, por exemplo, a 

fonoaudiologia (MACIEL e LEITE, 2005).  

Na mordida aberta lateral, assim como na anterior, observa-se a ausência de 

oclusão. Aqui, entretanto, a falta de contato entre os dentes ocorre nas partes 
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posteriores laterais das arcadas, podendo apresentar-se uni ou bilateral (CUNHA, 

SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011), também apresentada na Figura 10. 

 

FIGURA 10 – MORDIDA ABERTA 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 85-86 

 

 

2.5.2.4 Classificação da Má Oclusão no Sentido Transversal 

 

A última classificação aborda as relações anormais entre os arcos dentários 

no sentido transversal. As más oclusões de ocorrência nesta categoria são a 

mordida cruzada posterior e o desvio de linha média (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e 

SOUZA, 2011), conforme Figura 11. 

 

FIGURA 11 – MÁ OCLUSÃO NO SENTIDO TRANSVERSAL 

 

FONTE: CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011, p. 87-88 

 

Mordida cruzada é compreendida como uma relação irregular no sentido 

transversal de um ou mais dentes no arco dentário superior, inferior ou em ambos. É 

mais frequentemente manifestada unilateralmente, mas podem ocorrer casos 

bilaterais (COSTA, CARNEIRO e CAPELLI JR, 2009). Durante a oclusão, quando a 

mordida cruzada posterior unilateral é acrescida de um deslocamento anormal da 
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mandíbula no mesmo sentido, ocorre a chamada mordida cruzada funcional (LOCKS 

et al, 2008).  

A Linha média é aquela formada pelo encontro dos incisivos centrais em um 

arco. Na ortodontia, a avaliação da simetria destas linhas representa um importante 

recurso para entender aspectos funcionais da oclusão, como também da harmonia 

entre os arcos dentários. Esta avaliação se dá por meio da comparação entre as 

linhas formadas pelo encontro dos incisivos centrais com a linha média facial, ou 

também com referência ao filtro (CARDASH, ORMANIER e LAUFER, 2003; 

NORMANDO, AZEVEDO e PAIXÃO, 2009). 

O desvio de linha média consiste na falta de coincidência entre a linha média 

do arco maxilar e a linha do arco inferior ou destas com a linha média facial 

(CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 

 

2.5.3 Mandíbula e Articulação Temporomandibular 

 

A mandíbula é o único osso móvel do crânio, anatomicamente constituído 

por uma parte horizontal, ou corpo, e duas porções perpendiculares unidas a esta, 

também denominadas ramos. Este osso é conectado à base craniana nos ossos 

temporais por meio de uma articulação dupla bilateral, chamada articulação 

temporomandibular (ATM). Esta importante articulação possibilita à mandíbula 

executar os movimentos necessários para as funções estomatognáticas de 

mastigação, deglutição e fala (BIANCHINI, 2000, DOUGLAS, 2006). 

Os principais movimentos realizados pela ATM, segundo Douglas (2006), 

são o de rotação e o de translação. Estes movimentos permitem à mandíbula a 

excursão vertical (abertura e fechamento da boca), a excursão lateral (deslizamento 

mandibular para os lados durante a mastigação), a protrusão (deslocamento da 

mandíbula no sentido anterior à maxila) e seu oposto, a retrusão (condução da 

mandíbula em direção à base do crânio).  

É na avaliação da mobilidade mandibular que estes movimentos funcionais 

são examinados. O exame é constituído por reproduções isoladas destes 

movimentos cujas extensões são mensuradas (medida de abertura de boca ou 

amplitude mandibular e lateralidade máxima mandibular). No exame também se 

observa o comportamento mandibular durante a fala e são analisados o nível de 

abertura mandibular e os possíveis desvios laterais e protrusivos durante seu 
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percurso articular (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011; FELIX et al., 

2013). 

A mensuração da amplitude dos movimentos mandibulares é um importante 

dado clínico tanto para a fonoaudiologia como para a odontologia, por indicar a 

possibilidade de alterações na ATM e nos músculos a ela relacionados (HOTTA e 

ANDRADE, 2005). É o que mostram os estudos realizados com interesse de se 

estabelecer índices numéricos de normalidade para estes movimentos e as relações 

entre estes e algumas das disfunções articulares, musculares e/ou oclusais 

comumente observadas (LIMA e BENEVIDES, 2005, METZGER, CAMPIOTTO e 

MUZY, 2009, PASINATO et. al., 2011). 

Felício (1994) apresenta valores de normalidade da amplitude mandibular na 

abertura máxima da boca de 40 a 45 milímetros e na lateralidade entre 10 e 12 

milímetros. O autor considera que uma abertura máxima inferior a 30 milímetros 

pode estar ligada a uma disfunção muscular ou da ATM. Para Bianchini (2000), as 

medidas de referência seriam: 40 milímetros para a abertura máxima da boca e de 7 

milímetros para a lateralidade. O protocolo MBGR estabelece como valores normais 

de amplitude mandibular o limite de 40 a 55 milímetros para abertura máxima e de 8 

a 12 milímetros para a lateralidade máxima (GENARO et al., 2009). 

 

2.5.4 Lábios 

 

Os lábios são considerados pregas musculares móveis que circundam a 

boca e são formados basicamente pelo músculo orbicular (seu principal músculo 

constritor, responsável pelo esfíncter oral), por pele na parte externa e pela túnica 

mucosa na parte interna. Ao redor dos músculos orbiculares da boca situam-se onze 

pares de músculos que atuam na movimentação labial (MOORE e DALLEY, 2007). 

Sendo uma característica fenotípica de cada sujeito, Bianchini (2000) 

observa a existência de diferentes tipos de lábios quanto à espessura, coloração e 

tônus. De acordo com Marchesan (1997), o padrão labial esperado seria aquele que 

apresenta uma proporção adequada entre o seu tamanho e o tamanho do osso que 

ele deve cobrir. A compatibilidade entre os lábios e estruturas ósseas subjacentes é 

o que possibilitaria um vedamento labial satisfatório.  

No entanto, há fatores que podem causar alterações na configuração dos 

lábios, podendo-se citar: aspectos craniofaciais, como o caso de indivíduos de 
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padrão facial longo que apresentam lábios encurtados devido ao terço inferior da 

face aumentado; aspectos oclusais, tais como a sobressaliência excessiva dos 

incisivos superiores, encontrada em indivíduos com oclusão do tipo Classe II de 

Angle, que pode ocasionar marcas dentárias no lábio inferior e dificultar seu 

vedamento; e hábitos parafuncionais, como o do indivíduo respirador oral, que em 

função da manutenção da boca aberta é possível que apresente hipofunção labial e, 

com isto, o encurtamento do lábio superior e uma eversão no inferior. No caso do 

respirador oral, também pode ocorrer uma exposição excessiva dos dentes incisivos 

(BIANCHINI, 2000, FELIX et al., 2013). 

A avaliação dos lábios, de acordo Bianchini (2000), consiste na observação 

de sua forma, simetria, tônus e mobilidade. Este exame deve ser realizado em dois 

momentos distintos. Com os lábios na posição de repouso, deve-se verificar sua 

competência no selamento e, por meio de movimentos isolados e durante a função 

da fala, analisam-se sua mobilidade. Felix et al. (2013) apontam que a alteração da 

mobilidade de lábios pode influenciar na fonoarticulação, principalmente na 

produção dos fonemas bilabiais. 

 

2.5.5 Língua 

 

A língua é um importante órgão do sistema estomatognático, capaz de 

assumir uma variedade de formas e posições para cumprir suas funções de 

mastigação, deglutição e fala. Anatomicamente, é dividida em ápice, corpo e raiz, 

compondo uma face dorsal curva e uma face inferior. É essencialmente constituída 

por uma massa de músculos recoberta por mucosa (MOORE e DALLEY, 2007). 

Logan, Reynolds e Hutchings (2005) descrevem os músculos da língua em 

dois grupos: os músculos extrínsecos (genioglosso, hioglosso, estiloglosso e 

palatoglosso) – responsáveis por afetar a sua forma e também movimentá-la no todo 

– e os músculos intrínsecos (longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso e 

vertical) – que alteram a forma da língua sem mover seu corpo.  

A avaliação da língua é feita pela observação de sua morfologia, aspecto, 

posição habitual, mobilidade e tonicidade. Felix et al. (2013) apontam os possíveis 

achados sobre a forma da língua na cavidade oral. Segundo os autores, a língua 

pode se apresentar adequada, larga, estreita, volumosa ou grande para a cavidade 

oral. Os autores também descrevem a sua postura no repouso e durante as funções, 
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podendo a língua se encontrar apoiada no palato duro, atrás dos dentes incisivos 

superiores, interposta entre as arcadas dentárias, pressionada lateralmente contra 

as arcadas dentárias ou no assoalho da boca.  

Segundo Behlau (2001), é importante observar os movimentos da língua 

durante a fala e sua posição no repouso. A autora lembra que a estrutura está 

conectada à laringe através do osso hioide, sugerindo que sua movimentação e 

tonicidade poderão interferir na fonação. 

Ressalta-se o relato de Denny e McGowan (2012) de que o tamanho e a 

forma da língua irão trazer consequências acústicas para o som, pois a forma e o 

posicionamento da língua são essenciais para a criação de padrões de constrição do 

trato vocal durante a fonoarticulação.  

 

2.5.6 Palato 

 

O palato é um componente da cavidade oral compreendido anteriormente 

por estruturas ósseas (palato duro) e posteriormente por músculos (palato mole). O 

palato duro é constituído pelo esqueleto ósseo do processo palatino da maxila e 

pelas lâminas horizontais dos palatinos que, em conjunto, formam a base do nariz e 

o teto da boca. O palato mole, conhecido também como véu palatino, é a parte 

móvel do palato; consiste nos músculos palatoglosso, palatofaríngeo, tensor do véu 

palatino, elevador do véu palatino e músculo da úvula (LOGAN; REYNOLDS e 

HUTCHINGS, 2004). 

Douglas (2006) comenta sobre a importância do palato duro na 

fonoarticulação. O autor se refere ao palato como sendo um ressonador oral, por 

agir juntamente com a língua como uma câmara de ressonância durante o processo 

de fonação, além de ambos atuarem na articulação das consoantes.  

Sua avaliação se atém na observação de sua profundidade, largura e 

simetria. Esta avaliação pode oferecer elementos quanto à correlação de possíveis 

alterações devido a hábitos parafuncionais na infância como, por exemplo, os 

hábitos de sucção digital e de respiração oral, que podem desencadear uma 

modificação na profundidade do palato. Alterações estruturais no mesmo podem 

interferir no posicionamento da língua e, consequentemente, na qualidade do som 

emitido (CUNHA, SANTOS-COLUCHI e SOUZA, 2011). 
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O palato mole tem um papel significativo para a proteção das vias aéreas 

superiores e também na ressonância vocal. Sua musculatura (elevador do véu 

palatino, tensor do véu palatino e músculo da úvula), juntamente com as paredes 

laterais e posterior da faringe, compõe uma válvula que funciona como um esfíncter 

na separação da cavidade nasal da cavidade orofaríngea. Neste sentido, este 

esfíncter evita a regurgitação de alimento para o nariz durante a deglutição e 

também favorece o desenvolvimento da pressão aérea intraoral, por meio do 

direcionamento do fluxo aéreo para a cavidade oral, possibilitando a produção de 

fonemas orais e um equilíbrio oronasal da ressonância (ALTMANN, 1997). 

Boone e Mcfarlane (1994) afirmam que a modificação no posicionamento do 

véu influencia a ressonância vocal, na medida em que esta variação afeta o 

tamanho e a forma das três cavidades de ressonância, controladas por ela 

diretamente. Assim, a falta de movimento adequado do palato mole ou a alteração 

de sua estrutura podem causar problemas de nasalidade excessiva. Por isso, sua 

avaliação deverá abranger tanto a observação de sua conformação como também 

sua simetria e mobilidade durante a função. 
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3  METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada com a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do HC-UFPR, sob o nº. 154.350, de 26/11/2012, em 

acordo com as atribuições definidas na Resolução 196/96 pelo Conselho Nacional 

de Saúde (ANEXO 1).  

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Participaram deste estudo 60 mulheres com idades entre 18 e 60 anos, 

sendo divididas igualmente em dois grupos de estudo: Grupo Experimental (GE) – 

composto por cantoras de qualidade vocal metálica, com idade média de 32,6 anos 

e desvio padrão de 13,6 anos; e Grupo Controle (GC) – integrado por cantoras sem 

esta característica vocal, com idade média de 34,2 anos e desvio padrão de 13,8 

anos. 

As voluntárias eram cantoras amadoras saudáveis, vinculadas a coros 

religiosos, de associações e de escolas, que não apresentavam conhecimento 

técnico prévio em canto e nem o exerciam como atividade remunerada.6 Todas as 

voluntárias receberam informações sobre os objetivos, procedimentos, benefícios e 

riscos inerentes à pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 2). 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão para o Grupo Experimental: 

ser cantora amadora com idade entre 18 e 60 anos; possuir a qualidade vocal 

metálica e não ter formação técnica-profissional em canto. Os requisitos para 

inclusão no Grupo Controle foram os mesmos, exceto pelo fato de as cantoras deste 

grupo não apresentarem voz metálica. 

Constituíram critérios de exclusão aos dois grupos os seguintes pontos: 

apresentar disfunções vocais de qualquer natureza, identificáveis auditivamente; não 

conseguir realizar os procedimentos propostos na pesquisa; ser cantora profissional; 

ter realizado algum procedimento cirúrgico bucomaxilofacial; ser usuária de prótese 

dentária total; ter treinamento vocal individual por mais de 12 (doze) meses; não ser 

                                                           
6
 O Apêndice 1 demonstra a casuística com relação à variável profissão. 
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brasileira; e não estar de acordo com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 

3.2 MÉTODO 

 

A pesquisa consiste em um estudo analítico transversal de caráter 

quantitativo, composto por três etapas: seleção da amostra, análise acústica e 

avaliação da motricidade orofacial. 

 

3.2.1 Seleção da Amostra 

 

A amostra foi selecionada a partir de uma triagem perceptivo-auditiva do 

comportamento vocal de 300 cantoras da cidade de Curitiba – PR e região 

metropolitana, realizada por duas professoras de canto popular e uma 

fonoaudióloga. 

Esta avaliação foi desenvolvida no locus de atuação destas cantoras: 

igrejas, associações e escolas, onde também foi aplicado um questionário com 

questões relativas à identificação dos sujeitos e à adequação aos critérios de 

inclusão (APÊNDICE 3).  

 

3.2.2 Análise Acústica 

 

Nesta etapa da pesquisa foram coletadas e analisadas as amostras de 

emissões vocais dos indivíduos envolvidos. A coleta foi realizada em ambiente 

silencioso por meio de equipamentos adequados de captação sonora: microfone 

unidirecional SHURE®, modelo SM58 com cabo XLR balanceado; interface de som 

M-AUDIO® Fast Track – Pro; software CAKEWALK® SONAR Producer Edition 

(versão 8.0.2); computador Lenovo®, com placa Intel(R) ® – Dual, com 2.16 GHz.  

O corpus de análise da pesquisa foi a emissão da vogal / ε / em tom habitual 

e em quatro tons (frequências) pré-determinadas. A eleição desta vogal deu-se 

pelas características das estruturas supraglóticas envolvidas na sua produção. De 

acordo com Gonçalves et al. (2009), para a produção desta vogal ocorre uma menor 

constrição de trato vocal em comparação com a produção das outras vogais orais do 
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Português brasileiro. Isto permite a passagem do fluxo de energia com menor 

atenuação dos harmônicos.  

O microfone foi posicionado durante a coleta a uma distância de quatro 

centímetros e com um ângulo de 45° graus da boca da cantora. A mesma 

permaneceu em pé, com postura ereta. 

Para o registro do tom habitual, a vogal referida foi emitida de forma isolada, 

sustentada após respiração profunda e sem a demonstração de modelo vocal por 

parte da pesquisadora, isto é, sem imitação. A gravação dos tons pré-determinados 

foi realizada da mesma forma, mas foi utilizado como referência auditiva o teclado 

digital do Software SPEECHPITCH (versão 1.1, Visualization Software LLC), de 

forma que, antes de cada emissão, o tom correspondente à frequência desejada era 

apresentada à cantora.  

As frequências pré-determinadas 220,0 Hz (tom Lá 2), 261,6 Hz (tom Dó 3), 

392,0 Hz (tom Sol 3) e 523,2 Hz (tom Dó 4) foram escolhidas por pertencerem a três 

regiões distintas (grave, média e aguda) da extensão vocal feminina e também 

serem comuns à extensão vocal das participantes.  

As vozes captadas foram analisadas acusticamente por meio do software 

PRAAT (versão 5.3.42), por meio do qual foram extraídos os valores da frequência 

fundamental e da frequência dos formantes F1, F2, F3 e F4. Para a análise destas 

frequências, foi utilizado como critério de seleção dos registros sonoros somente os 

seis segundos centrais de cada emissão, sendo desconsiderados os segundos 

iniciais e finais, extraindo-se os excertos com maior estacionariedade.  

 

3.2.3 Avaliação Fonoaudiológica da Motricidade Orofacial 

 

A avaliação da Motricidade Orofacial foi realizada por meio da aplicação do 

protocolo de exame miofuncional orofacial MBGR por uma Fonoaudióloga com 

prática na área de MO. No entanto, atendendo ao objetivo da pesquisa, foram 

selecionados para a análise somente os procedimentos mais coerentes com o 

mesmo, por isso o protocolo foi adaptado quanto ao número de procedimentos e sua 

ordenação (ANEXO 2). Respectivamente, os procedimentos e correspondentes 

estruturas avaliadas foram: Medidas da Face, dos Movimentos Mandibulares e da 

Oclusão; Face; Oclusão; Mandíbula, Lábios; Língua e Palato. 
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3.2.3.1 Medidas da Face, da Oclusão e dos Movimentos Mandibulares  

 

O primeiro item do protocolo abordou a avaliação das medidas da face, da 

oclusão e da amplitude dos movimentos mandibulares. As medições foram 

possibilitadas pelo uso de um paquímetro digital da marca DIGIMESS®, modelo 

100.174BL, com resolução e reprodutibilidade de 0,01 milímetro (FIGURA 12).  

 

FIGURA 12 – PAQUÍMETRO DIGITAL 

 
FONTE: CATTONI, 2006, p. 9 

 

Para aumentar a qualidade da medição, os pontos antropométricos 

orofaciais indicados pelo protocolo foram sinalizados por um lápis cópia, o que 

permitiu a repetitividade da medida e trouxe mais acurácia para o posicionamento 

dos bicos de medição externa do paquímetro. Cada distância foi obtida três vezes e 

depois foi feito o cálculo da média.  

As primeiras medições foram relacionadas à face. Durante este 

procedimento, a voluntária permaneceu sentada e com os lábios em contato. Os 

pontos antropométricos utilizados pela presente pesquisa são apresentados na 

Figura 13, a seguir. 

FIGURA 13 – PONTOS ANTROPOMÉTRICOS  

 

FONTE: CATTONI, 2006, p. 11 
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As medidas de face realizadas foram baseadas nos seguintes pontos 

antropométricos (Genaro et al., 2009): 

 

1. Terço médio (TM): representado da glabela (g) ao ponto subnasal (sn); 

2. Terço inferior (TI): distância do subnasal (sn) até ao gnatio (gn); 

3. Altura da face (AF): representada pela extensão entre a glabela (g) e o gnatio 

(gn); 

4. Largura da face (LA): distância entre as proeminências dos arcos zigomáticos;7 

5. Canto externo do olho (ex) direito à comissura labial (ch) direita; 

6. Canto externo do olho (ex) esquerdo à comissura labial (ch) esquerda; 

 

As duas próximas medidas obtidas estão relacionadas com os aspectos de 

oclusão dental, representadas pela denominação de Trespasse Vertical e de 

Trespasse Horizontal. Para a mensuração do Trespasse Vertical (TV), realizada pela 

parte posterior do paquímetro (bicos de medição interna), o ponto que representa a 

face incisal do dente incisivo superior foi marcado na face vestibular do dente 

incisivo inferior. A área medida compreendeu a marcação realizada na face 

vestibular do dente incisivo inferior até sua face incisal. Esta medida foi obtida com o 

sujeito afastando lateralmente os lábios em posição de sorriso e expondo os dentes 

em oclusão.  

Para se obter a medida do Trespasse Horizontal (TH), o indivíduo 

permaneceu com os dentes expostos, também em oclusão, e com a base do 

paquímetro apoiado sobre a face vestibular do seu dente incisivo central superior. A 

vareta de profundidade do paquímetro percorreu até o incisivo inferior, medindo 

assim a distância entre as faces incisais dos incisivos superiores e inferiores no 

plano horizontal. Nos casos em que os sujeitos apresentaram uma oclusão do tipo 

Classe III de Angle, a base do paquímetro foi apoiada na vestibular do dente incisivo 

inferior e a medida de profundidade foi feita com a haste percorrida até o incisivo 

superior. 

Quanto aos movimentos de lateralidade mandibular (LAM), suas medições 

foram realizadas a partir da marcação de um ponto representando a linha média 

                                                           
7
 Para a coleta desta medida, utilizou-se uma adaptação de prolongamento dos bicos externos do 
paquímetro em 10 cm, conforme a adaptação realizada nos estudos de Bianchini, Guedes e Vieira, 
2007 e Ramires, 2008. 
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(LM) dentária da arcada superior na arcada inferior. Após este passo, solicitou-se ao 

sujeito para que conduzisse a mandíbula para o lado direito em sua máxima 

excursão. Considerou-se o ponto marcado na arcada inferior até a LM da arcada 

superior, com o auxílio da parte posterior do paquímetro. Os mesmos procedimentos 

foram realizados do lado esquerdo.  

As duas medidas seguintes referem-se à abertura mandibular no sentido 

vertical: a Distância Intercisal Máxima Ativa (DIMA) e a medida de Abertura de Boca 

(AB). Na primeira, o sujeito foi instruído a realizar um movimento de abertura 

máxima da boca e a medida foi extraída com os bicos de medição interna do 

paquímetro posicionados entre o dente incisivo central superior e o seu 

correspondente incisivo central inferior. Para a medida AB, foi feita a soma da média 

obtida na medida DIMA com o valor médio do TV. 

 

3.2.3.2 Face 

 

A avaliação facial foi realizada por uma análise numérica e por uma análise 

observacional. A primeira caracterizou-se pela comparação dos valores obtidos nas 

medições da seção anterior para se determinar a tipologia e simetria facial. Para se 

determinar o tipo facial, foram comparadas as medidas da altura versus largura da 

face, e para averiguação da simetria foram confrontados os valores do terço médio 

com os do terço inferior da face, além das duas hemifaces entre si por meio das 

medidas que representam a distância do canto externo do olho até a comissura 

labial.  

A análise observacional ou subjetiva consistiu na observação da hemiface 

do sujeito em pontos específicos, como a região zigomática, bochechas e 

mandíbula, buscando analisar a existência de simetria com seus pontos 

correspondentes na outra hemiface. Nesta avaliação, a voluntária se posicionou em 

pé e com postura habitual para a realização de registro fotográfico visando a uma 

melhor avaliação dos elementos. A câmera digital utilizada foi da marca OLYMPUS®, 

modelo C-8080 8.0 Megapixels, em tamanho de zoom fixo em 6.0, posicionada 

sobre um tripé a uma distância de 90 centímetros da avaliada. 

A mesma metodologia foi empregada no próximo item, no qual se 

considerou a lateral da face do indivíduo. Neste momento, cada avaliada foi instruída 
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a se posicionar lateralmente à câmera fotográfica, o que permitiu avaliar o padrão 

facial no sentido anteroposterior. 

 

3.2.3.3 Oclusão 

 

A avaliação da oclusão dentária foi obtida pela análise das medidas 

realizadas anteriormente e também pela observação da relação entre os arcos 

maxilar e mandibular. Os itens avaliados foram: relação horizontal de 

sobressalência, classificação de Angle, relação vertical, relação transversal e linha 

média.  

Na relação horizontal e vertical da oclusão foram empregados somente os 

valores correspondentes às medidas de TH e TV, obtidas na seção inicial do 

protocolo. Quanto à classificação de Angle, foi utilizado um afastador labial lateral 

em formato de “V” da marca INDUSBELLO® para permitir a visualização da relação 

molar proposta por Angle. Este procedimento também foi fotografado para posterior 

verificação, o que também facilitou a visualização da relação transversal entre as 

arcadas. 

Para a avaliação da linha média, a voluntária foi instruída a afastar 

lateralmente os lábios em posição de sorriso e expor os dentes em oclusão, para 

que se pudesse observar esta característica nas duas arcadas.  

 

3.2.3.4 Mandíbula 

 

No que se refere à mandíbula, o exame foi realizado por meio de análise 

das medidas obtidas no primeiro tópico do protocolo – a medida de abertura de 

boca, lateralidade à esquerda e à direita – e também pela observação de seu 

movimento de fechamento, no qual era observada a existência ou não de desvio 

lateral.  
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3.2.3.5 Lábios 

 

A verificação dos lábios foi realizada por meio da observação quanto a: 

posição habitual no repouso, comprimento do lábio superior, sua relação de 

cobertura dos dentes incisivos superiores e também mobilidade. 

Uma série de movimentos simples indicados pelo protocolo e dirigidos 

pelos modelos produzidos pela pesquisadora foi realizada para a aferição da 

mobilidade. Todas as avaliações foram registradas por uma filmadora digital da 

marca SAMSUNG®, modelo SMX C-200, acoplada em um tripé e posicionada a uma 

distância de 1,20 metros da avaliada e com enquadramento direcionado aos terços 

médio e inferior de sua face. O procedimento permitiu maior minúcia à posterior 

análise qualitativa dos movimentos em função da possibilidade de se repetir a 

reprodução de cada gravação.  

 

3.2.3.6 Língua 

 

A avaliação da língua foi realizada pela observação dos aspectos inerentes à 

largura, altura, frênulo e mobilidade. A voluntária foi instruída a realizar uma 

excursão mandibular vertical, mantendo a língua relaxada no assoalho da boca, para 

permitir a observação dos dois primeiros quesitos. Na avaliação do frênulo lingual, a 

instrução foi para que se elevasse o ápice da língua em direção ao palato, 

possibilitando uma visualização adequada. 

A mobilidade lingual foi avaliada com a observação de uma série de 

movimentos simples realizados pela voluntária, os quais também foram indicados 

pelo protocolo e orientados pela pesquisadora por meio de modelos (imitação). 

 

3.2.3.7 Palato 

 

A avaliação do palato duro foi realizada por meio da observação visual de 

sua profundidade e largura. Também foi feito o registro fotográfico do palato duro de 

cada voluntária para que se pudessem confirmar posteriormente as classificações 

atribuídas e também para minimizar a possibilidade de inexatidão dos critérios 

avaliativos. 
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Examinou-se a conformidade do véu palatino – simetria e extensão – de 

modo visual, assim como a mobilidade do mesmo durante a emissão das vogais /a/ 

e /ã/, alternadamente, segundo indicação do protocolo.  

 

3.2.3.8  Aspectos Gerais dos Articuladores Durante a Fala 

 

A fala foi avaliada basicamente pela observação do comportamento dos 

articuladores. O indivíduo foi exposto a três provas usuais na clínica fonoaudiológica 

de motricidade orofacial: a fala espontânea, a fala automática e a nomeação de 

figura. Os aspectos avaliados foram: a abertura de boca, o posicionamento da 

língua, o movimento labial e o movimento mandibular. Durante toda a avaliação a 

voluntária permaneceu sentada, tendo os pés apoiados no chão e cabeça reta. As 

imagens foram registradas pela filmadora digital para posterior confirmação dos 

dados, bem como para facilitar a análise dos aspectos gerais envolvidos nesta 

função orofacial. 

Durante a prova da fala espontânea, foram sugeridas as seguintes 

perguntas aos indivíduos trazidas no protocolo: “diga o seu nome e quantos anos 

você tem”, “diga o que você faz (estuda, trabalha)” e “conte uma viagem (passeio) 

que você fez e gostou”. Na prova de fala automática, o sujeito foi conduzido a contar 

os números em ordem crescente de 1 a 20, dizer os dias da semana e também os 

meses do ano. A nomeação de figuras foi realizada com a utilização de uma prancha 

com imagens coloridas, indicadas pelo protocolo, contendo um total de 50 figuras 

(ANEXO 3).  

 

3.3 LOCAL DA COLETA DE DADOS 

 

As avaliações Acústica Vocal e de Motricidade Orofacial foram realizadas na 

Clínica Fonoaudiológica da Universidade Tuiuti do Paraná, Campus Prof. Sydnei 

Lima Santos, bairro Santo Inácio, Curitiba – PR. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise estatística, foram utilizados métodos descritivos – média, 

desvio padrão e tabela – e inferenciais, como o Teste t de Student, o Teste Qui-

quadrado, os Testes de Correlação de Spearman e de Pearson. Os testes foram 

aplicados considerando-se o nível de significância de 0,05 (5%). 
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4  RESULTADOS 

 

Entre abril e setembro de 2013 foram selecionadas 60 cantoras amadoras 

para comporem os grupos controle e experimental do presente estudo. As médias 

de idade entre os dois grupos (GC com 34,2 anos e GE com 32,6 anos) foram 

comparadas por meio do teste t de Student, no qual se obteve p = 0,6397, não 

havendo diferença significante entre eles.  

Abaixo são apresentados os resultados obtidos com a avaliação acústica 

vocal e a avaliação da Motricidade Orofacial realizadas nos dois grupos e também 

as correlações entre os dois procedimentos e as análises comparativas entre eles, 

por meio de tabelas demonstrativas. 

Na avaliação acústica vocal foram mensurados os valores dos parâmetros 

vocais Frequência Fundamental (F0) e Frequência dos Formantes F1, F2, F3 e F4 

em tom habitual e em tonalidades pré-estabelecidas. A Tabela 1 apresenta os dados 

referentes às médias de F0 das cantoras do grupo controle e experimental. Estes 

valores indicam uma proximidade entre as medidas dos dois grupos. Verificou-se 

pelo teste t de Student que não houve diferença significativa entre as médias deste 

parâmetro vocal do GC e GE, com p = 0,7543.  

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS E OS DESVIOS PADRÕES DE 

F0 DOS GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL 

 

GRUPO MÉDIA DESVIO PADRÃO P 

Controle 210,49 19,56 0,7543 

Experimental 212,35 25,71  

       FONTE: A autora  
       Nota:Teste t de Student.  
   
 

As frequências de formantes F1, F2, F3 e F4 foram avaliadas no tom 

habitual das voluntárias por meio da emissão sustentada da vogal / ε /. As médias 

dos formantes dos grupos são demonstradas na Tabela 2. A análise aplicada na 

comparação entre as medidas obtidas pelos dois grupos apontou uma diferença 

significativa nas frequências de F2, F3 e F4. Constatou-se que o GE apresentou 

frequências mais elevadas. 
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TABELA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS E OS DESVIOS PADRÕES DA 
FREQUÊNCIA DE FORMANTES DA VOGAL / ε / EM TOM HABITUAL, 
DOS GRUPOS EXPERIMENTAL E CONTROLE 

FORMANTES  MÉDIA DESVIO PADRÃO  

P Grupo 
Experimental 

Grupo 
Controle 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Controle 

F1  615,42 609,01 72,86 52,18 0,6969 

F2  2175,89 2043,10 145,42 197,83 *0,0044 

F3  2976,63 2731,48 160,46 177,85 *0,0000 

F4  4407,52 3842,04 218,13 314,82 *0,0000 

FONTE: A autora  
Nota:Teste t de Student  
 
 
 

A Tabela 3 demonstra os resultados da comparação entre as frequências de 

formantes extraídos das emissões da vogal / ε / nas tonalidades pré-estabelecidas 

Lá2, Dó3, Sol3 e Dó4. Pelo teste t de Student, foi possível verificar uma diferença 

significativa entre os dois grupos nos formantes F3 e F4 nas tonalidades mais 

extremas da extensão vocal das cantoras (tons Lá2 e Dó4). No tom Dó3, houve uma 

diferença significativa apenas no formante F3. 

 

TABELA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS E OS DESVIOS PADRÕES DAS 

FREQUÊNCIAS DE FORMANTES DA EMISSÃO DA VOGAL / ε /, 

NOS TONS LÁ2, DÓ3, SOL3 E DÓ4, DOS GRUPOS EXPERIMENTAL 
E CONTROLE 

continua 

 

F 

MÉDIA DESVIO PADRÃO  

P Grupo 
Experimental 

Grupo Controle 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Controle 

Tom Lá2      

F1  605,00 620,04 76,22 45,60 0,3577 

F2  2117,17 2069,73 171,43 187,97 0,3113 

F3  2972,23 2839,76 175,54 244,76 *0,0192 

F4  4337,19 4142,15 229,32 405,28 *0,0254 

      

Tom Dó3      

F1  670,69 657,79 88,79 81,52 0,5599 

F2  2068,24 2006,47 181,21 132,73 0,1375 

F3  2992,99 2876,45 180,59 183,70 *0,0161 

F4  4343,12 4214,45 296,96 344,53 0,1267 
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F 
MÉDIA DESVIO PADRÃO  

P Grupo 
Experimental 

Grupo Controle 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Controle 

Tom Sol3      
F1  704,78 730,89 77,44 61,79 0,1542 
F2  1659,98 1695,51 325,08 364,51 0,6918 
F3  2733,14 2725,51 273,44 354,55 0,9260 
F4  4011,89 3848,04 397,85 477,64 0,1542 
      
Tom Dó4      
F1  771,91 712,14 134,97 136,90 0,0939 
F2  1501,16 1543,46 351,20 319,71 0,6275 
F3  2697,04 2519,94 252,42 274,51 *0,0118 
F4  3932,86 3612,50 382,70 353,95 *0,0014 

     FONTE: A autora 
     Nota: F = formante; Teste t de Student. 
 

 

Os próximos dados dizem respeito à Avaliação da Motricidade Orofacial. A 

Tabela 4 apresenta os resultados da análise comparativa entre os grupos quanto às 

médias das medidas de face, oclusão e de movimento mandibulares8. Verifica-se a 

existência de diferença significativa entre as médias do GC e GE para as seguintes 

variáveis: Terço Inferior, Altura da Face e Abertura de Boca. Nestes casos, os 

valores médios das medidas do grupo experimental foram sempre inferiores aos 

valores médios do grupo controle.  

 

TABELA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DA FACE, DA OCLUSÃO E 
DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES DOS GRUPOS CONTROLE E 
EXPERIMENTAL 

continua  

 
MEDIDAS 

GRUPO CONTROLE GRUPO 
EXPERIMENTAL 

 
P 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Medidas de Face      

Terço Médio 56,96 3,09 57,18 3,90 0,8143 

Terço Inferior 61,57 2,94 55,62 4,44 *0,0000 

Altura da Face 118,53 4,72 112,80 5,71 *0,0001 

Largura da Face 118,16 5,11 117,70 4,67 0,7145 

EX/CH D 69,52 3,60 68,31 4,26 0,2400 

EX/CH E 68,69 3,78 67,38 4,14 0,2044 

 
 
 

                                                           
8
 As medidas individuais das cantoras podem ser observadas no Apêndice 4. 
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MEDIDAS 
GRUPO CONTROLE GRUPO 

EXPERIMENTAL 
 

P 
Média Desvio 

Padrão 
Média Desvio 

Padrão 

Medidas de Oclusão      

Trespasse Vertical 2,42 2,41 3,51 2,04 0,0642 

Trespasse Horizontal 2,84 1,38 3,16 1,94 0,4718 

      

Movimentos Mandibulares      

Lateralidade D 7,63 2,04 8,47 1,85 0,1006 

Lateralidade E 8,12 2,56 8,23 1,68 0,8429 

DIMA 44,80 7,59 40,97 7,33 0,0521 

Abertura de Boca 49,25 8,69 44,45 7,45 *0,0251 

 FONTE: A autora 
 Nota: Estrut. = estrutura;  EX = canto externo do olho;  CH = comissura do lábio;  D = direito;  
 E = esquerdo; DIMA = distância intercisal máxima ativa; Teste t de Student.       

 

Quanto ao exame facial, os resultados obtidos com a análise são 

apresentados na Tabela 5. Por meio do teste Qui-quadrado, constatou-se diferença 

significativa entre os dois grupos nas seguintes variáveis: Tipo facial, Proporção 

Facial (terços médio e inferior da face), Simetria entre as Bochechas e Padrão Facial 

Lateral. Para a aplicação deste teste, todas as variáveis foram analisadas 

considerando-se apenas duas categorias de respostas, em que a categoria 1 

representaria o modelo de face esperado (adequado) e a categoria 2 (não 

adequado) conglomeraria as demais opções encontradas.  

 

TABELA 5 – EXAME FACIAL – GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL 
continua 

VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 
P 

Frequência % Frequência % 

Exame Frontal      
Tipo Facial      
1. Média 21 70,0 4 13,3 0,0000* 
2. Curta 1 3,3 20 66,7  
3. Longa 8 26,7 6 20,0  
      
Proporção Facial: TM/TI       
1. Semelhante 7 23,3 1 3,3 0,0227* 
2. Terço Inferior Menor 0 0,0 22 73,3  
3. Terço Inferior Maior 23 76,7 7 23,3  
      
Proporção Facial: EX/CH      
1. Simétrica 14 46,7 8 26,7 0,1080 
2. Assimétrica 16 53,3 22 73,3  
      
Região Zigomática      
1. Simétrica 25 83,3 21 70,0 0,2221 
2. Assimétrica 5 16,7 9 30,0  
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VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 
P 

Frequência % Frequência % 

Bochechas      
1. Simétricas 12 40,0 5 16,7 0,0449* 
2. Assimétricas 18 60,0 25 83,3  
      
Mandíbula      
1. Simétrica 29 96,7 27 90,0 0,3006 
2. Assimétrica 1 3,3 3 10,0  
      
Padrão Facial Lateral      
1. Padrão I 30 100,0 10 33,3 0,0000* 
2. Padrão II 0 0,0 17 56,7  
3. Padrão III 0 0,0 3 10,0  

FONTE: A autora 
Nota: TM = terço médio; TI = terço inferior; EX = canto externo do olho; CH = comissura do lábio; 
Variáveis analisadas considerando duas categorias de respostas: Tipo Facial: 1 Adequado (Face 
Média) e 2 Não Adequado (Face Curta e Face Longa); Proporção Facial TM/TI: 1 Adequada 
(Semelhante) e 2 Não Adequada (Terço Inferior Menor e Terço Inferior Maior); Proporção Facial 
EX/CH: 1 Adequado (Simétrica) e 2 Não Adequado (Assimétrica); Região Zigomática: 1 Adequada 
(Simétrica) e 2 Não Adequada (Assimétrica); Bochechas: 1 Adequadas (Simétricas) e 2 Não 
Adequadas (Assimétricas); Mandíbula: 1 Adequada (Simétrica) e 2 Não Adequada (Assimétrica); 
Padrão Facial Lateral: 1 Adequado (Padrão I) e 2 Não Adequado (Padrão II e Padrão III). 
 

Os dados apresentados na Tabela 6 são referentes à avaliação da oclusão 

dentária dos grupos controle e experimental. A partir da aplicação do teste 

estatístico Qui-quadrado, foi possível verificar uma diferença significativa entre os 

resultados dos dois grupos quanto à Relação Horizontal, à Classificação de Angle e 

à Relação Vertical. Para esta análise também foi utilizada a metodologia anterior, 

levando-se em consideração apenas duas categorias de respostas para cada 

variável. 

 

TABELA 6 – AVALIAÇÃO DA OCLUSÃO – GRUPOS CONTROLE E 
EXPERIMENTAL 

continua 
VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

Relação Horizontal      
1. Adequada 16 53,3 6 20,0 0,0074* 

2. Sobressaliência Excessiva 11 36,7 19 63,3  
3. Mordida de Topo 3 10,0 2 6,7  
4. MCA 0 0,0 3 10,0  
      
Classificação de Angle:       
1. Classe I 28 93,3 8 26,7 0,0000* 
2. Classe II – Div 1ª 0 0,0 12 40,0  
3. Classe II – Div 2ª 0 0,0 5 16,7  
4. Classe III 2 6,7 5 16,7  
      
Relação Vertical      
1. Adequada 17 56,7 3 10,0 0,0001* 
2. Sobremordida Excessiva 9 30,0 22 73,3  
3. Mordida de Topo 1 3,3 2 6,7  
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VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

4. Mordida Anterior 3 10,0 2 6,7  
6. MT e MAP 0 0,0 1 3,3  
      
Relação Transversal      
1. Adequada 24 80,0 25 83,3 0,7387 
2. MCP Unilateral 3 10,0 4 13,3  
3. MCP Bilateral 3 10,0 1 3,3  
      
Linha Média      
1. Adequada 15 50,0 14 46,7 0,7961 
2. Desviada 15 50,0 16 53,3  

FONTE: A autora 
Nota: MCA = mordida cruzada anterior; MT = mordida de topo; MAP = mordida aberta posterior; 
MCP = mordida cruzada posterior; Variáveis analisadas considerando duas categorias de respostas: 
Relação Horizontal: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Sobressaliência Excessiva, Mordida de Topo, 
MCA); Classificação de Angle: 1 Adequada (Classe I) e 2 Não Adequada (Classe II e Classe III); 
Relação Vertical: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Sobremordida Excessiva, Mordida de Topo, 
Mordida Anterior e MT/MAP); Relação Transversal: 1 Adequada e 2 Não Adequada (MCP Unilateral e 
Bilateral); Linha Média: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Desviada).  

 

Os resultados da avaliação da mandíbula das cantoras dos grupos controle 

e experimental podem ser visualizados na Tabela 7. O teste Qui-quadrado aplicado 

nestas variáveis constatou não haver diferença significativa entre os dois grupos.  

 

 

TABELA 7 - AVALIAÇÃO DA MANDÍBULA – GRUPOS CONTROLE E 
EXPERIMENTAL 

continua  
VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

Abertura de Boca      
1. Adequada 21 70,0 19 63,3  
2. Reduzida 3 10,0 6 20,0 0,5839 
3. Aumentada 3 10,0 1 3,3  
4. Com Desvio 2 6,7 3 10,0  
5. Reduzida Com Desvio 1 3,3 1 3,3  
      
Fechamento da Boca      
1. Adequada 22 73,3 24 80,0 0,5416 
2. Com Desvio 8 26,7 6 20,0  
      
Lateralidade Direita      
1. Adequada 12 40,0 17 56,7  
2. Reduzida 16 53,3 12 40,0 0,1965 
3. Aumentada 2 6,7 1 3,3  
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VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

Lateralidade Esquerda      
1. Adequada 17 56,7 17 56,7  
2. Reduzida 12 40,0 13 43,3 1,0000 
3. Aumentada 1 3,3 0 0,0  

FONTE: A autora 
Nota: Para a aplicação do Teste Qui-quadrado, foram consideradas duas categorias de respostas: 

Abertura de Boca: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Reduzida, Aumentada, Com Desvio e Reduzida 

com Desvio); Fechamento da Boca: 1 Adequado  e 2 Não Adequado (Com Desvio); Lateralidade 

Direita: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Reduzida e Aumentada); Lateralidade Esquerda: 1 

Adequada e 2 Não Adequada (Reduzida e Aumentada). 

 

Os próximos resultados evidenciados pela Tabela 8 dizem respeito à 

avaliação labial realizada nos dois grupos. Por meio da análise estatística (teste Qui-

quadrado), verificou-se que não houve diferença significativa entre os resultados do 

GC e GE. 

TABELA 8 – AVALIAÇÃO DOS LÁBIOS – GRUPOS CONTROLE E 
EXPERIMENTAL 

VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 
P 

Frequência % Frequência % 

Posição Habitual      

1. Fechados 26 86,7 22 73,3  

2. Fechados com Tensão 1 3,3 3 10,0  

3. Fechados em Contato Dentário 0 0,0 1 3,3 0,0953 

4. Ora Abertos, Ora Fechados 2 6,7 3 10,0  

5. Entreabertos 0 0,0 1 3,3  

6. Abertos 1 3,3 0 0,0  

      

Comprimento do Lábio Superior      

1. Cobre 2/3 dos Incisivos 24 80,0 17 56,7  

2. Cobre Mais que 2/3 4 13,3 7 23,3 0,0521 

3. Cobre Menos que 2/3 2 6,7 6 20,0  

      

Mobilidade      

1. Adequada 30 100,0 30 100,0 NSA 

2. Alterada 0 0,0 0 0,0  

   FONTE: A autora  
   Nota: NSA = não se aplica. Para a aplicação do Teste Qui-Quadrado, foram consideradas duas 

categorias de respostas: Posição Habitual: 1 Adequada (Fechados) e 2 Não Adequada (Fechados 

com Tensão, Fechados com Contato Dentário, Ora Abertos, Ora Fechados, Entreabertos e 

Abertos); Comprimento do Lábio Superior: 1 Adequado (Cobre 2/3 dos Incisivos) e 2 Não Adequado 

(Cobre mais que 2/3 e Cobre menos que 2/3); Mobilidade: 1 Adequada e 2 Não Adequada 

(Alterada). 
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As Tabelas 9 e 10 demonstram os resultados obtidos nas avaliações da 

língua e palato, respectivamente. A aplicação do teste Qui-quadrado constatou não 

existir diferenças significativas entre os dois grupos. 

 

 

TABELA 9 – AVALIAÇÃO DA LÍNGUA – GRUPOS CONTROLE E  EXPERIMENTAL 

VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 
P 

Frequência % Frequência % 

Largura      
1. Adequada 25 83,3 21 70,0 0,2221 
2. Aumentada 5 16,7 9 30,0  
      
Altura      
1. Adequada 28 93,3 24 80,0 0,1282 
2. Aumentada 2 6,7 6 20,0  
      
Frênulo Lingual       
1. Adequada 29 96,7 27 90,0 0,3006 
2. Alterado 1 3,7 3 10,0  
      
Mobilidade      
1. Adequada 30 100,0 27 90,0 0,0756 
2. Alterada 0 0,0 3 10,0  

FONTE: A autora 
Nota: Para a aplicação do Teste Qui-Quadrado, foram consideradas duas categorias de respostas: 

Largura: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Aumentada); Altura: 1 Adequada e 2 Não Adequada 

(Aumentada); Frênulo Lingual: 1 Adequado e 2 Não Adequado (Alterado); Mobilidade: 1 Adequada e 

2 Não Adequada (Alterada). 

 

TABELA 10 – AVALIAÇÃO DE PALATO DURO E VÉU PALATINO – GRUPOS 
CONTROLE E EXPERIMENTAL 

continua 
VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

Palato Duro: Profundidade      
1. Adequada 22 73,3 23 76,7  
2. Reduzida 0 0,0 0 0,0 0,7656 

3. Aumentada 8 23,3 7 23,3  
      
Palato Duro: Largura      
1. Adequada 29 96,7 27 90,0 0,3006 

3. Reduzida 1 3,3 3 10,0  
      
Véu Palatino: Simetria      
1. Presente 30 100,0 30 100,0 NSA 
2. Ausente 0 0,0 0 0,0  
      
Véu Palatino: Extensão      
1. Adequada 30 100,0 30 100,0 NSA 
2. Alterada 0 0,0 0 0,0  
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VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 

P 
Frequência % Frequência % 

Véu Palatino: Mobilidade      

1. Adequada 30 100,0 30 100,0 NSA 

2. Ausente 0 0,0 0 0,0  

FONTE: A autora 
Nota: NSA = não se aplica. Para a aplicação do Teste Qui-Quadrado, foram consideradas duas 

categorias de respostas: Palato Duro – Profundidade: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Reduzida e 

Aumentada); Palato Duro – Largura: 1 Adequada e 2 Não Adequada (Reduzida); Véu Palatino – 

Simetria: 1 Adequada (Presente) e 2 Não Adequada (Ausente); Véu Palatino – Extensão: 1 Adequada 

e 2 Não Adequada (Alterada); Véu Palatino – Mobilidade:1 Adequada e 2 Não Adequada (Ausente); 

 

O comportamento dos articuladores foi avaliado durante a função da fala das 

voluntárias. A Tabela 11 evidencia os resultados da análise estatística que 

comparou os dados obtidos pelos grupos, constatando a existência de diferenças 

significativas em duas variáveis: Abertura de Boca e Posição de Língua.  

 

TABELA 11 – ASPECTOS GERAIS DOS ARTICULADORES DURANTE A FALA –   
GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL 

VARIÁVEIS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL 
P 

Frequência % Frequência % 

Abertura de Boca      
1. Normal 28 93,3 17 56,7 0,0010* 
2. Reduzida 2 6,7 13 43,4  
      
Posição de Língua      
1. Adequada 20 66,7 3 10,0 0,0000* 
2. No Assoalho 3 10,0 7 23,3  
3. Anteriorizada 7 23,3 1 3,3  
5. Ponta Baixa e Laterais Altas 0 0,0 19 63,3  
      
Movimento Labial      
1. Adequado 27 90,0 21 70,0 0,0528 
2. Reduzido 3 10,0 8 26,7  

3. Exagerado 0 0,0 1 3,3  

      

Movimento Mandibular      

1. Trajetória Adequada 25 83,3 24 80,0 0,5253 

2. Com Desvio Lateral 5 16,7 6 20,0  

FONTE: A autora 

Nota: Para a aplicação do Teste Qui-Quadrado, foram consideradas duas categorias de respostas: 

Abertura de Boca: 1 Adequada (Normal) e 2 Não Adequada (Reduzida); Posição de Língua: 1 

Adequada e 2 Não Adequada (No Assoalho, Anteriorizada e Ponta Baixa e Laterais Altas); 

Movimento Labial: 1 Adequado e 2 Não Adequado (Reduzido e Exagerado); Movimento Mandibular: 1 

Adequado (Trajetória Adequada) e 2 Não Adequado (Com Desvio Lateral). 
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As próximas análises dizem respeito às correlações realizadas entre os 

valores dos formantes obtidos na emissão da vogal / ε /, em tom habitual, pelas 

cantoras do grupo experimental e os achados de suas características craniofaciais, 

resultantes da avaliação de MO, tais como: Tipologia e Padrão Facial, Medida do 

Terço Inferior da face e medidas de Oclusão dentária, evidenciadas pela Tabela 12. 

As correlações encontradas entre as variáveis F2 e Padrão Facial, F1 e Trespasse 

Horizontal e F2 e Tipo Facial mostraram-se fracas, porém estatisticamente 

significativas.  

 

TABELA 12 – CORRELAÇÃO ENTRE OS FORMANTES E AS VARIÁVEIS 
PADRÃO FACIAL, OCLUSÃO DENTÁRIA, MEDIDA DO TERÇO 
INFERIOR DE FACE, MEDIDA DE TRESPASSE HORIZONTAL E 
TIPO FACIAL NO GRUPO EXPERIMENTAL 

VARIÁVEIS 
CORRELACIONADAS 

CORRELAÇÃO 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO 
P 

F1 e Padrão Facial Spearman 0,18 0,3296 
F2 e Padrão Facial Spearman -0,44 *0,0143 
F3 e Padrão Facial Spearman -0,23 0,2176 
F4 e Padrão Facial Spearman 0,03 0,1666 
    
F1 e Oclusão Dentária  Spearman -0,01 0,9618 
F2 e Oclusão Dentária  Spearman -0,31 0,0982 
F3 e Oclusão Dentária  Spearman -0,15 0,4250 
F4 e Oclusão Dentária  Spearman 0,00 0,9802 
    
F1 e Terço Inferior da Face Pearson -0,30 0,1031 
F2 e Terço Inferior da Face Pearson -0,20 0,2942 
F3 e Terço Inferior da Face Pearson -0,13 0,5062 
F4 e Terço Inferior da Face Pearson 0,12 0,5395 
    
F1 e Trespasse Horizontal Pearson 0,37 *0,0443 
F2 e Trespasse Horizontal Pearson -0,12 0,5394 
F3 e Trespasse Horizontal Pearson -0,08 0,6858 
F4 e Trespasse Horizontal Pearson -0,30 0,1089 
    
F1 e Tipo Facial Spearman 0,17 0,9031 
F2 e Tipo Facial Spearman -0,39 *0,0351 
F3 e Tipo Facial Spearman -0,23 0,2124 
F4 e Tipo Facial Spearman -0,08 0,6657 

   FONTE: A autora 

   Notas: Oclusão dentária = classificação segundo Angle.   
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5 DISCUSSÃO 

 

A qualidade vocal apresenta-se como um tema passível de ser abordado 

sob os mais diversos escopos. As possibilidades se abrem em função dos aspectos 

subjetivos envolvidos, já que a descrição perceptiva da qualidade de uma voz 

depende das experiências prévias do pesquisador-ouvinte. Por outro lado, um 

assunto que abrange tantas áreas afins como a linguística, a fonoaudiologia, a 

música, a acústica e até a psicologia indica que o assunto apresenta relevância, e, 

principalmente, um nível de complexidade que não é tão evidente. 

Esta subjetividade não deixa de demonstrar a falta de critérios para 

descrição das qualidades vocais e isto acarreta implicações na prática da 

fonoaudiologia e do canto. Durante a primeira fase da presente pesquisa, cujo cerne 

era a seleção e o recrutamento da amostra, foi necessário contatar regentes 

profissionais de coros e professores de canto de diversos estilos. O diálogo sobre 

qualidade vocal revelou-se um desafio em decorrência da falta de clareza sobre o 

assunto. Não raro os regentes confundiam qualidade vocal com “afinação” ou até 

“talento para o canto”. Houve oportunidades em que uma conversa sobre 

características vocais de cantores simplesmente não poderia acontecer, pois era 

evidente um pudor demonstrado por professores e regentes em relação ao próprio 

trabalho feito junto aos seus pupilos e coralistas, como se a qualidade de voz 

metálica fosse um tipo de doença ou um sintoma decorrente de uma prática 

inadequada de regência (o que não teria fundamento algum). Também se observou 

que estes profissionais usam diferentes terminologias para designar padrões vocais 

comuns no canto e não identificam de forma precisa os ajustes de trato vocal 

envolvidos em sua produção, no que se refere a aspectos fisiológicos.  

Tal constatação pode ser confirmada pelo estudo de Pacheco, Marçal e 

Pinho (2004), que investigaram as explicações dadas por professores de canto 

sobre terminologias utilizadas na área. Os autores concluíram que, apesar destes 

profissionais apresentarem conhecimento sobre estudos relacionados à produção 

vocal e sua importância para a melhora do ensino do canto, eles utilizam como 

referência conceitos fundamentados em sua própria prática de cantores, como as 

“sensações” produzidas pelo cantar. 

No âmbito acadêmico, o assunto também não está pacificado. Os termos 

utilizados pela literatura na tentativa de descrever a qualidade vocal metálica não 
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são unânimes e refletem muito da psicodinâmica vocal, da subjetividade e da área 

de atuação dos autores (voz clínica ou voz profissional), como é caso dos autores 

Boone e McFarlane (1994), que consideram esta sonoridade como “irritante” e ser 

resultado de uma “desordem de ressonância vocal”, enquanto que para Pinho (1998) 

ela seria um recurso de plasticidade vocal para o ator, por se obter mais projeção na 

voz. Não bastasse a dificuldade da classificação do que seria a voz metálica no 

espectro da voz clínica, também há dificuldades para a sua identificação pura e 

simples, e, na ausência de um exame de imagem que permita a visualização dos 

ajustes vocais envolvidos na sua produção, a detecção ainda é realizada pelo ouvido 

treinado do especialista.9 

Diante deste cenário marcado por abstrações, urgiu agregar a esta pesquisa 

procedimentos metodológicos que oferecessem mais concretude ao tema, tais como 

a avaliação acústica e a avaliação da motricidade orofacial, cujos resultados foram 

essenciais para o entendimento da qualidade vocal em questão.  

Os resultados das medidas da frequência fundamental obtidas pela amostra 

(GC = 210,49Hz e GE = 212,35Hz) demonstraram que não houve diferença 

significativa entre o grupo experimental e o grupo controle, sendo que as médias 

obtidas são semelhantes às encontradas na literatura. Os valores normativos 

apresentados por Behlau (2001) são de 150 a 250 Hz para as mulheres. Felippe, 

Grillo e Grechi (2006) descrevem o valor de F0 como sendo de 207 Hz, obtido em 

mulheres com idades entre 20 e 45 anos sem alterações vocais. Outra pesquisa que 

corrobora este achado foi realizada por Santos et al. (2010), em que se demonstra 

que a média da frequência fundamental em mulheres de 18 a 29 anos sem 

alterações vocais e com equilíbrio dentofacial era de F0=211Hz. 

A partir destes dados, e de acordo com o estudo de Hanayama et al. (2009), 

seria possível afirmar que a qualidade vocal metálica não pode ser considerada 

como um padrão vocal de frequência fundamental elevada. No entanto, a sensação 

de pitch agudo atribuído a ela se dá pela relação com o aumento das frequências e 

amplitudes dos formantes, que serão mencionados a seguir.  

A análise apontou que os valores das médias das frequências dos formantes 

F2, F3 e F4, no tom habitual, são significativamente maiores no grupo de vozes 

metálicas (Tabela 2). As médias calculadas de F2, F3 e F4 foram, respectivamente, 

                                                           
9
 A pesquisa de Hanayama et al., 2009, verificou os ajustes vocais envolvidos neste padrão vocal por 

meio do exame de nasofibroscopia, num esforço para esta direção. 
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2175,89Hz, 2976,63Hz e 4407,52Hz. Comparando estas médias com o estudo 

realizado por Monteiro (1995), no qual o autor descreveu os valores das frequências 

dos três primeiros formantes para a emissão das vogais do português brasileiro, 

observa-se que o valor de F2 obtido pelo GE encontra-se aumentado. Segundo 

Monteiro, o valor desta frequência para a emissão da vogal /ε/, para as mulheres, 

seria de 2062 Hz. 

O aumento da frequência de F2 também foi observado pelo estudo de 

Hanayama et al. (2009). Nesta pesquisa, os autores relacionaram os ajustes 

fisiológicos de trato vocal envolvidos na produção da qualidade vocal metálica e 

conseguiram identificar um deslocamento da frequência do segundo formante em 

direção aguda durante a emissão dos cantores no modo metálico. Também se 

detectou um aumento na amplitude dos formantes F2, F3 e F4. 

De acordo com Behlau (2001), o segundo formante é variável conforme o 

posicionamento da língua na cavidade oral, mais precisamente no que se refere à 

modificação de seu corpo, ao seu posicionamento no sentido anteroposterior e à sua 

possibilidade de elevação posterior. Para a autora, os ajustes que implicariam no 

aumento da frequência deste formante seriam a anteriorização da língua ou seu 

suposto rebaixamento na parte posterior.  

Ressalta-se que, com a exceção de F1, todos os formantes extraídos das 

emissões das cantoras de voz metálica em tom habitual encontraram-se 

significativamente mais elevados do que os das vozes não metálicas. É possível 

relacionar este evento com o ajuste de encurtamento de trato vocal, ou seja, um 

trato vocal em menor tamanho resultaria em frequências de formantes maiores 

quando comparado a um trato vocal mais longo (FANT, 1970; KENT, 1992).  

Nas emissões da vogal / ε / em tons pré-determinados, as análises 

apontaram diferenças significativas somente nos formantes F3 e F4 nas tonalidades 

extremas e F3 no tom de Dó3 – tonalidade representativa da região considerada 

grave na extensão vocal feminina. As cantoras de vozes metálicas também 

apresentaram os maiores valores para estes formantes. É sabido que os formantes 

F3 e F4 sofrem modificações relacionadas à dimensão da cavidade do trato vocal, 

cuja diminuição implicaria em frequências aumentadas. (SUNDBERG,1974; 

BEHLAU, 2001)  
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Estudos da área do canto profissional apontam mudanças na configuração 

do trato vocal de cantores associadas à emissão vocal em diferentes tonalidades, 

demonstrando uma tendência ao alongamento do trato vocal nas emissões em 

direção à região aguda (AUSTIN, 2007; SUNDBERG, 2009). Nos casos avaliados 

pela presente pesquisa, os ajustes de trato vocal empregados pelas cantoras de voz 

metálica durante a emissão do tom mais grave e mais agudo possivelmente tenham 

implicado em uma dimensão de trato vocal menor, quando comparados ao grupo 

controle. Os ajustes podem não ter ocorrido durante a emissão do tom Sol3, 

possivelmente pelo fato de a altura fazer parte de uma região mais confortável para 

as cantoras. Isto exigiria uma menor pressão aérea e assim, na falta de suporte 

respiratório adequado – já que se trata de cantoras amadoras – não ocorreria uma 

sobrecarga na região laríngea nem elevação da laringe. Contudo, só se poderia 

comprovar a realização e a eficácia destes ajustes com o auxílio de um exame 

radiológico complementar. 

A associação destes fenômenos acústicos e fisiológicos do trato vocal que 

ocorrem na qualidade vocal metálica e sua relação com as características 

craniofaciais foi abordada por apenas um estudo levantado. Oliveira e Pinho (2001) 

concluem, após uma revisão de literatura, que indivíduos de face curta tendem a 

apresentar a qualidade vocal metálica e ressonância faríngea, com deslocamento 

das frequências dos formantes em direção aos agudos. Os autores atribuem este 

padrão vocal à forma, à configuração e também às características do tecido de 

cobertura do trato vocal encontradas em indivíduos com esta tipologia facial. 

Os resultados das análises da avaliação da motricidade orofacial realizada 

nas cantoras apontaram diferenças consideráveis entre os dois grupos quanto à 

tipologia facial. As medidas de altura facial e terço inferior de face apresentaram-se 

menores no grupo de voz metálica. O GE também apresentou o maior número de 

integrantes de face curta (66,7% da amostra). Ramires (2008), em seu estudo de 

determinação da tipologia facial por meio da antropometria, descreve que os 

indivíduos de face curta ou braquicefálica apresentam medidas de altura e terço 

inferior de face significativamente menores que os indivíduos de face média e longa. 

Ainda com relação à face, outro achado diz respeito ao Padrão Facial lateral, 

que considera a relação entre a posição da maxila e da mandíbula em plano 

anteroposterior. O grupo de vozes metálicas apresentou 66,7% dos indivíduos com 

alguma alteração nesta relação. Neste mesmo grupo, 56,7% das cantoras tinham 
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Padrão Facial do tipo II, enquanto que o grupo controle tinha 100% da amostra como 

Padrão Facial do tipo I (adequado). 

A problemática do Padrão Facial do tipo II, em que a mandíbula encontra-se 

mais recuada e em distoclusão em relação à maxila, consiste na redução da 

cavidade interna do trato vocal causada justamente pelo recuo mandibular. Isto 

também induz a uma alteração no posicionamento da língua. De acordo com Grauer 

et al. (2009), o volume e a forma das vias aéreas superiores variam entre os 

indivíduos com diferentes relações anteroposteriores da mandíbula. Os autores 

descreveram, por meio de exame de tomografia computadorizada, que o Padrão 

Facial II apresenta um volume significativamente menor das vias aéreas quando 

comparado aos padrões I e III. Este dado é corroborado pelos autores El e Palomo 

(2011) e Claudino et al. (2013), que relacionaram um menor volume orofaríngeo em 

indivíduos portadores deste padrão facial. Isto explicaria a diferença encontrada 

entre os grupos GE e GC nos valores das médias da frequência do formante F3, 

comentada anteriormente. Este formante, segundo Behlau (2001) é influenciado pelo 

tamanho da cavidade oral, sendo que uma cavidade menor resultaria em 

frequências mais agudas. O GE apresentou as maiores médias de F3 e teve 

predomínio do Padrão Facial II, ou seja, o padrão facial que apresenta menor 

cavidade orofaríngea, enquanto o GC, formado somente por cantoras de Padrão 

Facial I, apresentou valores significativamente menores para este formante.  

Quanto ao posicionamento lingual encontrado no Padrão Facial II, as 

autoras Mory, Baroni e Tessitore (2003), concluíram, por meio de telerradiografia 

lateral com contraste sobre a língua, que os portadores de distoclusão apresentam 

uma predominância da posição habitual de língua com ápice rebaixado, dorso 

elevado e com vedamento posterior em palato mole. Este fato foi observado durante 

a avaliação do comportamento dos articuladores durante a fala das cantoras do GE, 

em que 63,3% das vozes metálicas apresentaram a ponta da língua baixa 

pressionando os incisivos inferiores, além de dorso e laterais altos. Os dados 

indicam que este ajuste lingual decorrente de espaço oral reduzido seria o 

responsável pelo aumento da frequência do formante F2, citado anteriormente. Este 

fato também poderia explicar a correlação existente, ainda que fraca, entre o 

formante F2 e as variáveis Padrão Facial e Tipologia Facial, apontada pela análise 

de correlações na Tabela 12. Os autores Capelozza Filho et al. (2004) descrevem 

como característica facial típica dos portadores do Padrão Facial II a diminuição da 
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altura facial anterior inferior (característica da face curta). Neste contexto, a 

correlação entre estas três variáveis pode ser interpretada da seguinte forma: o 

Padrão Facial II, frequentemente associado ao tipo de face curta, atuaria na 

dimensão da cavidade oral no sentido anteroposterior, modificando o 

posicionamento da língua e, consequentemente, alterando o valor do formante F2.  

A posição habitual da língua e sua posição durante a emissão das vogais 

pelas cantoras não foram avaliadas nesta pesquisa, já que este procedimento 

demanda a utilização de exames radiológicos. Um exame de videofluoroscopia, por 

exemplo, possibilitaria retratar com particularidade estas estruturas, mas o 

procedimento não fez parte da metodologia desta pesquisa, restando a oportunidade 

a futuros pesquisadores.  

As análises também apontaram uma diferença significativa com relação à 

simetria entre as hemifaces. Para a variável “bochechas”, o grupo de voz metálica 

apresentou 83,3% de suas integrantes com assimetria nestas estruturas. É possível 

que este achado não esteja diretamente envolvido na produção da qualidade vocal 

em questão, mas seja resultado de alterações funcionais do sistema 

estomatognático ou relacionado a questões estruturais oclusais. Sato et al. (2005) 

associam este tipo de assimetria à mastigação unilateral e/ou lado preferencial 

mastigatório, enquanto os autores Harris e Bodford (2005) atribuem a assimetria 

entre as hemifaces às alterações oclusais. Para estes autores, os indivíduos com 

padrão oclusal Classe II de Angle possuem mais assimetrias faciais quando 

comparados a um padrão de oclusão sem alterações. A assimetria também varia de 

acordo com o grau de severidade das más oclusões.  

 Este dado vem ao encontro dos achados da avaliação da oclusão dentária 

obtidos nesta pesquisa. Os resultados da análise apontaram que 56,7% das 

cantoras de voz metálica apresentam má oclusão do tipo Classe II de Angle, sendo 

40,0% da divisão primeira (com uma relação de sobressaliência excessiva entre os 

incisivos superiores e inferiores) e 16,7% da divisão segunda (com a relação distal 

normal entre os incisivos). Para esta avaliação, foi considerada somente a relação 

entre os primeiros molares superiores e inferiores e de incisivos (quando se tratou 

de Classe II), isto é, as más oclusões em nível dentário e não esquelético. As 

alterações oclusais em nível esquelético, observadas por meio da relação 

maxilomandibular, foram analisadas no item “Padrão Facial lateral”.  
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Freitas et al. (2006) desenvolveram um estudo com portadores de má 

oclusão dos tipos Classe I e Classe II de Angle sem tratamento ortodôntico, com o 

objetivo de comparar a largura da faringe entre os dois grupos. Os autores 

concluíram que o tipo de má oclusão dentária não influencia na dimensão faríngea. 

Neste sentido, uma má oclusão de desequilíbrio dentário isolada, associada a um 

padrão facial considerado normal (equilíbrio maxilomandibular), não poderia trazer 

por si só modificações significativas para a cavidade oral capazes de alterar a 

qualidade vocal. 

Considerando que a categoria de oclusão predominante no grupo de vozes 

metálicas foi a de Classe II de Angle, os achados desta pesquisa podem ser 

justificados pela sua associação ao Padrão Facial II, o qual também foi o mais 

predominante no GE. Outros estudos descrevem uma forte associação entre a má 

oclusão Classe II de Angle e o Padrão Facial do tipo II, sendo o retrognatismo 

mandibular a característica mais comum nos indivíduos classificados com esta 

alteração oclusal, denotando ao perfil facial uma aparência convexa (SILVA FILHO 

et al., 2008; REGO et al., 2009; PEREIRA et al., 2011). 

Os resultados significativos das relações horizontal e vertical entre as 

arcadas dentárias das cantoras de voz metálica podem estar associados às 

características de constituição óssea da face. A relação horizontal de 

sobressaliência excessiva (ou overjet) encontrada em 63,3% do GE é descrito pelos 

autores Tung e Kiyak (1998) e Mcnamara e Brudon (2001) como uma característica 

clínica do Padrão Facial II e da má oclusão Classe II de Angle. A relação vertical de 

sobremordida excessiva (ou overbite), característica de 73,3% deste grupo, pode 

estar associada a uma altura facial reduzida ou face curta (BECKMANN et al., 1998; 

FARELLA et al., 2003). 

Na avaliação mandibular, as análises apontaram uma significância para a 

variável abertura de boca (amplitude mandibular vertical) tanto nas medidas 

máximas obtidas pelo GE como no seu comportamento durante a fala. As menores 

medidas obtidas para a amplitude máxima mandibular vertical foram apresentadas 

pelas cantoras de voz metálica (p=0,0251), conforme a média descrita na Tabela 4. 

No entanto, comparando estes valores ao padrão de normalidade, apenas 20,0% 

desta amostra apresentou amplitude considerada reduzida (Tabela 7), não 

correspondendo a um valor significativo. 
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A redução da amplitude mandibular vertical durante a fala foi observada em 

43,4% das cantoras do GE contra 6,7% do grupo controle. Os autores Bianchini, 

Paiva e Andrade (2007) e Taucci e Bianchini (2007) associam este fenômeno à 

disfunção temporomandibular. Behlau (2001) descreve que a amplitude mandibular 

reduzida prejudicaria a projeção da voz, além de induzir o indivíduo a um maior 

esforço durante a fonação devido ao aumento da resistência do ar. Nestes casos, a 

autora aponta a possibilidade da substituição do padrão vertical na fonoarticulação 

para um padrão horizontal, gerando um estado de hipercontração da musculatura 

supra-hioidea, responsável pela elevação da laringe no pescoço.  

É possível a existência de uma relação entre este evento e a ocorrência da 

voz metálica, já que na pesquisa de Hanayama et al. (2009) ficou comprovado que, 

dentre os ajustes envolvidos na produção da qualidade vocal metálica, a laringe 

encontra-se mais elevada. Além do mais, o padrão articulatório horizontal envolve 

um estiramento dos lábios e, de acordo com Behlau (2001), este ajuste labial afeta a 

qualidade vocal no aumento das frequências dos formantes.  Pinho (1998) aponta o 

estiramento dos lábios em sorriso como sendo um dos ajustes encontrados na 

metalização da voz. Contudo, os ajustes labiais durante a fonação das vogais não 

foram avaliados pela presente pesquisa, mas existe a possibilidade de estarem 

envolvidos, já que na prática do canto este ajuste é usado como um meio de se 

buscar tal qualidade de voz, porém são necessários mais estudos com esta 

abordagem.  

Expostos os principais argumentos desta pesquisa, observa-se que ainda há 

muito espaço para a investigação científica no sentido de se poder comprovar ou 

correlacionar com mais fundamento aquilo que se observa na prática entre os 

profissionais da voz. Novos estudos devem ser elaborados com metodologias que 

permitam verificar não só a dimensão de trato vocal, mas também avaliar os ajustes 

labiais, mandibulares e, principalmente, identificar os ajustes linguais envolvidos na 

emissão vocal com a qualidade metálica e sua possível correspondência com a 

constrição faríngea e elevação laríngea. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos pelas análises dos dados da Avaliação Acústica Vocal 

e da Avaliação da Motricidade Orofacial das voluntárias evidenciam a existência de 

características craniofaciais comuns entre as cantoras com qualidade vocal metálica.  

A Avaliação Acústica Vocal permitiu concluir que a voz metálica é resultado do 

aumento da Frequência dos Formantes F2, F3 e F4. As particularidades 

craniofaciais encontradas predominantemente nestas cantoras foram: Face Curta, 

Padrão Facial II, Oclusão Classe II de Angle, Sobremordida Excessiva e 

Sobressaliência Excessiva.   
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APÊNDICE 1 – PROFISSÕES DAS PARTICIPANTES DA AMOSTRA 

 

 

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL SEGUNDO 

A PROFISSÃO 

PROFISSÃO FREQUÊNCIA TOTAL 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Advogada 1 1 2 

Agente Comunitária 1 0 1 

Apont. Manufatura 1 0 1 

Auxiliar Produção 0 1 1 

Cabeleireira 1 0 1 

Costureira 1 3 4 

Diarista 1 0 1 

Doméstica 1 0 1 

Dona de Casa 3 2 5 

Eletrônica 0 1 1 

Enfermeira 1 0 1 

Estudante 9 12 21 

Fonoaudióloga 1 0 1 

Funcionária Pública 1 0 1 

Massagista 1 0 1 

Pastora 0 1 1 

Professora 5 6 11 

Relações Públicas 1 0 1 

Secretária 1 2 3 

Técnica Química 0 1 1 

TOTAL 30 30 60 

Fonte: a autora 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

 
Título do Projeto: “A Relação entre  a Qualidade Vocal Metálica e as Estruturas Craniofaciais” 

Investigador: Congeta Bruniere Xavier Fadel 

Local da Pesquisa: Universidade Tuiuti do Paraná 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa coordenada por uma Educadora Musical 

agora denominado Pesquisadora. Para poder participar, é necessário que você leia este documento com atenção. 

Ele pode conter palavras que você não entenda. Por favor, peça aos responsáveis pelo estudo para explicar 

qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente.  

O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará a sua 

permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais 

riscos ou desconfortos caso queira participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se 

recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento. 

O objetivo desta pesquisa é descrever as características craniofaciais em cantores de padrão vocal 

naturalmente metálico. Para isso, você passará por uma avaliação de motricidade orofacial, realizada por um 

fonoaudiólogo, onde irá analisar suas características faciais e orais e uma avaliação detalhada da sua voz, 

gravando em um computador algumas amostras da sua fala e canto, de acordo com a orientação da pesquisadora. 

Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Uma vez que você decidiu participar do estudo, 

você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer momento. Se você decidir não continuar no estudo 

e retirar sua participação, você não será punido ou perderá qualquer benefício ao qual você tem direito. Não 

haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo e você não será pago por sua 

participação.  

 A Pesquisadora responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações sobre você. Em todos esses 

registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados serão mantidos de forma confidencial. Os 

dados coletados serão usados para a avaliação do estudo. Os membros das Autoridades de Saúde ou do Comitê 

de Ética podem revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações científicas 

sobre o assunto pesquisado, porém sua identidade não será revelada em qualquer circunstância. 

  Se você ou seus parentes tiver(em) alguma dúvida com relação ao estudo, direitos, ou no caso de danos 

relacionados ao estudo, você deve contatar a Pesquisador do estudo, Sra. Congeta Bruniere Xavier Fadel, 

telefone (41) 96250690. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná, pelo telefone: 3360-1896. Sobre o CEP: trata-se de um grupo de indivíduos com que realiza a 

revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  

Eu li e discuti com a Pesquisadora responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 

documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha participação a 

qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o 

propósito acima descrito.  

Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer 

perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.    

  
  
NOME DA VOLUNTÁRIA  

 
 

ASSINATURA 

 

  
DATA  

 
 

  

NOME DO INVESTIGADOR  

 

 

 

ASSINATURA 

 

 
 

  

DATA 



84 
 

APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Título do Projeto: “A Relação entre a Qualidade Vocal Metálica e as Estruturas Craniofaciais” 

Investigador: Congeta Bruniere Xavier Fadel 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

NOME:___________________________________________DATA:____/____/____ 
 
IDADE:_________ PROFIS.:___________________ NACIONALIDADE: ___________ 
 
 

 

1 - Possui formação técnica ou profissional em canto? 
 

NãoSim


2 - Passou por treinamento vocal individual? 
 

NãoSim, com a duração de ________________ 
 
3 - Sua prática em canto compreende:   
 

 Canto Coral  Amador Religioso          Canto Coral Amador de                                 

Associação/Empresa 
 

 Canto Coral Profissional                    Cantor Solista 

 
 
4 - Passou por algum procedimento cirúrgico bucomaxilofacial? 


NãoSim

 
 
5 - É usuária de prótese dentária total? 
 
 

NãoSim
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APÊNDICE 4 – MEDIDAS INDIVIDUAIS DE FACE, OCLUSÃO E MOVIMENTOS 

MANDIBULARES 

 

QUADRO 1 – MEDIDAS INDIVIDUAIS DE FACE, OCUSÃO E MOVIMENTOS 
MANDIBULARES 

 continua 

Grupo Sujeito 

MEDIDAS DA FACE OCLUSÃO  E  MOVIMENTOS MANDIBULARES   

TM TI AF LA EX/CH D EX/CH E TV TH LAM D LAM  E DIMA AB 

Exp. 1 61,37 53,23 114,60 122,67 72,85 70,19 2,70 4,16 4,50 6,43 35,53 38,23 

Exp. 2 54.85 51.25 106,10 118.88 65.10 64.59 3.94 2.80 9.52 8.49 50.73 54.67 

Exp. 3 60,64 53,55 114,19 122,07 68,96 69,48 4,17 2,93 10,80 10,03 35,98 40,15 

Exp. 4 52.41 60,69 113,10 121,09 72,69 68,70 4,59 3,97 8,64 8,84 49,52 54,11 

Exp. 5 60,19 58,06 118,25 123,82 72,31 69,60 2,47 2,24 5,88 6,30 25,98 27,45 

Exp. 6 60,59 53.31 113,90 120,93 61,41 62,30 3,46 4,03 9,57 8,68 40,56 44,02 

Exp. 7 53,36 49,13 102,49 112,30 63,96 63,08 2,24 5,56 8,46 7,04 40,84 43,08 

Exp. 8 52,94 50,72 103,66 117,64 67,95 68,18 3,54 3,65 9,10 6,49 46,96 50,50 

Exp. 9 55,76 62,61 118,37 116,23 71,64 72,46 5,45 4,67 5,01 5,39 39,48 44,93 

Exp. 10 57,15 57,74 114,89 112,42 66,84 65,78 0,00 -0,66 7,50 9,41 50,87 50,87 

Exp. 11 61,51 64,61 126,12 126,96 77,81 76,76 3,82 2,95 7,99 7,99 48,18 52,00 

Exp. 12 48,72 64,79 113,51 105,53 65,98 63,84 0,00 -1,43 7,51 8,69 31,82 31,82 

Exp. 13 59,28 53,04 112,32 112,86 71,51 71,23 4,66 3,50 8,87 9,31 49,94 54,60 

Exp. 14 53,96 61,99 115,95 115,45 65,24 65,93 0,00 0,00 7,14 6,58 35,62 35,62 

Exp. 15 57,77 55,83 113,60 119,97 68,45 69,16 5,08 3,53 11,75 11,80 45,50 50,58 

Exp. 16 63,41 53,05 116,46 119,63 68,01 65,49 5,55 4,51 7,63 11,96 42,63 48,18 

Exp. 17 57,02 61,45 118,47 116,25 76,35 76,31 7,97 5,25 11,65 10,59 37,19 45,16 

Exp. 18 61,50 56,41 117,91 112,06 73,64 71,20 7,13 6,33 13,13 8,66 33,73 40,86 

Exp. 19 58,62 52,51 111,13 121,65 62,53 62,46 3,88 4,36 9,03 7,29 31,75 35,63 

Exp. 20 56,12 53,04 109,16 121,78 71,23 67,14 3,97 4,16 8,54 7,42 48,02 51,99 

Exp. 21 46,19 54,58 100,77 119,98 66,70 64,49 3,58 2,45 7,74 6,78 41,05 44,63 

Exp. 22 54,19 51,31 105,50 118,42 68,71 69,63 0,00 0,00 7,83 6,41 55,38 55,38 

Exp. 23 59,18 55,56 114,74 115,03 61,52 59,41 3,28 4,88 9,09 7,85 51,47 54,75 

Exp. 24 59,91 56,02 115,93 113,05 71,62 68,90 -0,72 -0,86 8,89 9,23 42,62 41,90 

Exp. 25 58,81 54,83 113,64 118,01 67,10 65,43 4,13 3,39 6,73 7,11 34,68 38,81 

Exp. 26 56,92 46,80 103,72 109,43 61,49 59,30 3,97 4,10 6,80 7,39 30,78 34,75 

Exp. 27 55,39 52,80 108,19 115,56 64,38 65,97 4,13 3,51 9,13 10,47 39,60 43,73 

Exp. 28 59,77 57,77 117,54 120,75 68,56 68,40 3,67 3,45 8,35 9,07 36,38 40,05 

Exp. 29 60,08 57,69 117,77 119,89 65,87 68,87 4,91 2,89 7,80 6,13 36,72 41,63 

Exp. 30 57,68 54,23 111,91 120,69 69,03 67,11 3,60 4,45 9,41 9,07 39,71 43,31 

Cont. 1 57,77 58,60 116,37 117,15 67,63 63,11 3,00 3,24 8,96 11,21 58,95 64,86 

Cont. 2 54,87 60,46 115,33 115,98 72,91 72,20 5,12 4,15 4,89 5,21 33,61 38,73 

Cont. 3 53,88 60,24 114,12 110,07 71,60 71,83 2,17 2,57 5,21 6,85 39,86 42,03 

Cont. 4 60,48 66,57 127,05 124,22 73,98 73,80 4,29 2,60 5,78 5,53 34,66 38,92 

Cont. 5 59,62 59,90 119,52 112,39 77,18 75,12 5,22 1,86 12,36 11,11 39,08 44,30 

Cont. 6 54,96 64,04 119,01 119,87 72,60 71,04 4,10 2,89 5,88 5,16 46,51 50,61 

Cont. 7 52,13 58,48 110,61 106,21 64,86 66,35 3,22 3,02 8,22 10,28 46,78 50,00 

Cont. 8 62,10 60,57 122,67 124,89 75,71 71,72 2,13 2,85 7,74 7,77 37,39 57,88 

Cont. 9 55,67 64,67 120,34 117,20 71,01 71,21 2,48 3,02 7,00 8,33 46,82 49,30 

Cont. 10 58,52 63,97 122,49 120,14 70,84 70,05 3,88 3,01 6,45 4,45 33,49 37,37 

Cont. 11 57,49 68,23 125,72 126,18 71,79 71,35 3,01 5,57 8,94 8,73 45,06 48,21 

Cont. 12 57,89 61,67 119,56 120,23 67,74 66,03 2,29 3,82 7,78 8,05 40,03 42,37 

Cont. 13 56,46 58,77 115,23 114,93 67,15 67,35 -4,13 0,00 7,08 5,72 32,69 28,56 

Cont. 14 52,63 57,62 110,25 111,00 64,00 67,84 2,66 5,52 5,15 5,11 51,30 53,96 

Cont. 15 61,34 64,98 126,32 126,09 71,73 72,31 2,98 3,37 9,24 11,61 38,18 41,16 

Cont. 16 57,25 57,32 114,57 115,02 71,70 70,30 2,55 1,93 8,00 8,30 54,20 56,75 

Cont. 17 55,83 62,69 118,52 118,97 70,07 67,80 4,14 2,34 9,53 8,99 41,96 66,96 

Cont. 18 52,20 59,88 112,08 120,77 62,93 59,63 2,68 1,80 5,55 3,01 46,13 48,81 

Cont. 19 57,35 62,59 119,94 117,82 70,47 70,70 4,97 4,02 6,84 4,44 37,58 42,55 

Cont. 20 62,62 65,47 128,09 129,00 69,73 68,96 4,71 4,60 5,38 12,85 45,05 49,76 

Cont. 21 61,94 61,14 123,08 122,80 69,29 72,51 1,35 2,09 8,37 8,31 41,93 62,05 

Cont. 22 58,17 57,34 115,51 114,07 72,52 73,07 2,92 2,48 8,03 9,58 52,19 55,11 

Cont. 23 56,38 61,16 117,54 118,01 64,36 62,97 -1,75 4,61 5,49 6,16 56,07 54,32 

 



86 
 

                                                                                                                       conclusão 

Grupo Sujeito 

MEDIDAS DA FACE OCLUSÃO  E  MOVIMENTOS MANDIBULARES   

TM TI AF LA EX/CH D EX/CH E TV TH LAM D LAM  E DIMA AB 

Cont. 24 59,17 59,87 119,04 118,95 68,47 66,03 3,16 2,76 6,71 8,44 48,77 51,93 

Cont. 25 58,77 58,24 117,01 117,98 66,68 65,19 -5,23 0,00 7,86 11,35 52,35 47,12 

Cont. 26 53,04 60,04 113,08 114,02 65,13 64,40 2,85 3,64 9,06 10,33 54,71 57,56 

Cont. 27 54,75 64,77 119,52 118,98 73,63 71,27 1,85 2,02 8,09 11,18 45,04 46,89 

Cont. 28 59,22 62,14 121,36 122,03 66,55 67,47 0,00 0,00 13,08 8,93 58,26 58,26 

Cont. 29 52,96 65,31 118,27 115,75 67,18 63,86 2,98 2,55 10,48 9,99 46,80 49,78 

Cont. 30 53,40 60,31 113,71 114,22 66,28 65,34 2,98 3,01 5,66 6,58 38,44 41,42 

FONTE: A autora 
Nota: TM = terço médio; TI = terço inferior; AF = altura de face; LA = largura de face; EX = canto 
externo do olho;  CH = comissura do lábio;  D = direito;  E = esquerdo;TV = trespasse vertical; TH = 
trespasse horizontal; LAM = Lateralidade Mandibular; DIMA = distância intercisal máxima ativa; AB = 
abertura de boca. 
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ANEXO 1 – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – PROTOCOLO MBGR ADAPTADO 

 

Exame Miofuncional Orofacial – MBGR (ADAPTADO) 
Marchesan IQ, Berretin-Felix G, Genaro KF, Rehder MI 

Nome: _______________________________________________________________ N
o
 _____________ 

Data do exame: ___ / ___ / ___  Idade: ___ anos   DN: ___ / ___ / ___ 

1. MEDIDAS DA FACE, DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES E DA OCLUSÃO 

Face (manter os lábios em contato, tomar cada medida 3 vezes com paquímetro e calcular a média) 

 

1ª medida 

(mm) 

2ª medida 

(mm) 

3ª medida 

(mm) 

Média 

(mm) 

terço médio da face (glabela a sub-nasal)     

terço inferior da face (sub-nasal a gnatio)     

altura da face - A (glabela a gnatio) (soma do terço médio com o inferior)     

largura da face - La (proeminências dos arcos zigomáticos - essa medida será mais exata com o 

paquímetro “spreading caliper” ou com o paquímetro adaptado com prolongamento de 10 centímetros) 
    

canto externo do olho direito à comissura do lábio direita     

canto externo do olho esquerdo à comissura do lábio esquerda     

lábio superior (sub-nasal ao ponto mais inferior do lábio superior)     

lábio inferior (do ponto mais superior do lábio inferior ao gnatio)     

Oclusão e Movimentos Mandibulares (usar paquímetro e lápis cópia, tomar cada medida 3 vezes e calcular a média) 

 

1ª medida 

(mm) 

2ª medida 

(mm) 

3ª medida 

(mm) 

Média 

(mm) 

trespasse vertical - TV (com os dentes em oclusão, marcar na vestibular dos incisivos inferiores a 

face incisal dos incisivos superiores e medir a distância dessa marcação até a face incisal dos incisivos 

inferiores; na mordida aberta medir a distância entre as faces incisais dos dentes incisivos superior e 

inferior, no plano vertical, e o resultado obtido será negativo) 

    

trespasse horizontal - TH (medir a distância entre as faces incisais dos incisivos superiores e 

inferiores, no plano horizontal) 
    

lateralidade mandibular direita (marcar a linha média dentária da arcada superior na arcada inferior, 

levar a mandíbula para a direita e medir a distância entre a marcação e linha média superior) 
    

lateralidade mandibular esquerda(marcar a linha média dentária da arcada superior na arcada 

inferior, levar a mandíbula para a esquerda e medir a distância entre a marcação e linha média 

superior) 

    

distância interincisal máxima ativa - DIMA (do incisivo central ou lateral superior ao inferior com a 

máxima abertura da boca) 
    

abertura da boca (DIMA +TV)     

2. Face  

Norma Frontal (análise facial numérica)  

Tipo facial 

comparar a altura (A) com a largura (La):        (0) média (A semelhante a La) 

 

(1) longa (A > La) 

 

(1) curta (La > A) 

Proporção facial 

comparar o terço médio com o inferior:              (0) semelhantes (1) terço inferior maior 

(1) terço inferior 

menor  
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comparar a distância do canto externo do olho à comissura labial D com a E:    (0) semelhante (1) assimétrica 

Norma Frontal Simétrico Assimétrico Descrever 

Região zigomática (0) (1)  

Bochechas (0) (1)  

Mandíbula (corpo e ramo) (0) (1)  

  Norma Lateral  

Padrão Facial:                   (0) Padrão I (reto) (1) Padrão II (convexo) (1) Padrão III (côncavo) 

 

3. Oclusão 

Relação horizontal: 

   (0) adequada 

(TH entre 1 e 3mm) 

(1) mordida de topo 

  (TH = 0mm) 

(1) sobressaliência 

excessiva 

(TH >3mm) 

(1) mordida cruzada anterior 

(TH <0mm) 

Classificação de Angle: Lado D 

   Lado E 

(0) Classe I 

(0) Classe I 

(1) Classe II div. 1ª 

(1) Classe II div. 1ª 

(1) Classe II div. 2ª 

(1) Classe II div. 2ª 

(1) Classe III 

(1) Classe III 

Relação vertical:  (0) adequada (TV entre 1 e 3mm) 

(1) mordida de topo (TV = 0mm) 

(1) sobremordida excessiva (TV >3mm) 

(1) mordida aberta anterior (TV <0mm) 

(1) mordida aberta posterior D 

(1) mordida aberta posterior E 

Relação transversal:      (0) adequada (1) mordida cruzada posterior D (1) mordida cruzada posterior E 

Linha média: (0) adequada (1) desviada D (1) desviada E 

 

4. Mandíbula  

 Adequada Reduzida Aumentada Não realiza Com desvio   

Abertura da boca (0) (1) (1) (2) (1) D (1) E 
  

Valores esperados: criança = 35 a 50mm  /  adulto = 40 a 55m 

Fechamento da boca (0) - - - (1) D (1) E 
  

Lateralidade à D (0) (1) (1) (2) -   

Lateralidade à E (0) (1) (1) (2) -   

Valores esperados: criança (6 a 12 anos) = 6 a 10mm  / adulto = 8 a 12mm 

 

5. Lábios  

Posição habitual: (0) fechados 

(2) entreabertos 

(1) fechados com tensão 

(2) fechados em contato dentário 

(2) ora abertos ora 

fechados 

(3) abertos 

Comprimento do superior:              (0) cobre ⅔ dos incisivos (1) cobre mais que ⅔ (1) cobre menos que ⅔ 

Mobilidade: Adequada (0) Alterada (1) 

Protrair fechados  Retrair fechados  Protrair abertos  Retrair abertos  

Protrair fechados à D Protrair fechados à E Estalar protraídos Estalar retraídos 
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6. Língua  

Largura:                            (0) adequada (1) diminuída (2) aumentada 

Altura:                             (0) adequada                                                (1) aumentada  

Frênulo: extensão: (0) adequada (1) longa (1) curta 

fixação na língua: (0) parte 

média 

(1) entre à parte média e o ápice (2) no ápice 

fixação no assoalho: (0) entre 

as carúnculas 

(1) na crista alveolar 

outras características: (0) não 

há 

(1) submerso (1) espesso (1) com 

fibrose 

Mobilidade: Adequada (0) Alterada (1) 

Protrair 

Tocar o ápice sequencialmente nas 

comissuras D/E e nos lábios S/I 

Tocar o ápice na papila incisiva Tocar o ápice na bochecha D 

Tocar o ápice na bochecha E Estalar o ápice Sugar a língua no palato Vibrar 

7. Palato  

Duro:  Profundidade:                (0) adequada (1) reduzida (baixo) (2) aumentada (alto) 

Largura:                         (0) adequada (1) aumentada (larga) (2) reduzida (estreitada) 

Véu Palatino:  Simetria:            (0) presente (1) ausente 

Extensão:          (0) adequada (1) longa (2) curta 

Mobilidade Véu 

Palatino: 
Adequada (0) Alterada (1)  

 

8. Aspectos gerais dos Articuladores durante a Fala 

 

 

Abertura da boca:   (0) normal (1) reduzida (1) exagerada 

Posição da língua:   (0) adequada (1) no assoalho (2) anteriorizada (2) posteriorizada (2) ponta baixa e laterais 

altas 

Movimento labial:   (0) adequado (1) reduzido (1) exagerado 

Movimento mandibular:   (0) trajetória adequada (1) desvio à direita (1) desvio à esquerda (1) anteriorizado 
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