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Resumo 



 

Objetivos: Realizar levantamento epidemiológico de pacientes com 

queimadura de face/pescoço atendido no Instituto Pró- Queimados 

(IPQ);realizar avaliação e tratamento fonoaudiologico em pacientes com 

queimadura de face/pescoço no IPQ. Método: realizar leitura de prontuarios 

de pacientes com queimadura de face/pescoço de 1998 até dez de 2014; 

aplicar protocolo de avaliação e terapia em de pacientes com queimadura de 

face/pescoço. 

 
 
 
Unitermos :  
Queimaduras; Face,Pescoço, Epidemiologia; Terapia Miofuncional, Avalição 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 



 

 Queimaduras são definidas como, traumas térmicos que ocasionam 

lesões nos tecidos, que são acompanhados de dor, o que é algo que nesse 

tipo de acidente é normal acontecer, deixando na maior parte das vezes, 

sequelas irreversíveis ás vítimas de queimaduras. As queimaduras que 

ocorrem na face podem deixar cicatrizes prejudicando a capacidade da 

comunicação, assim como a funcionalidade do sistema motor orofacial. 

(RAMOS et al, 2009) 

 Atualmente, o tratamento de queimaduras envolve a intervenção 

precoce de uma equipe multiprofissional. (TOLEDO, ARRUNÁTEGUI, 2009). 

A contração e a perda de tecido causam limitações das expressões e 

sensações transmitidas. (TOLEDO, 2001). 

 É imprescindível o conhecimento por partes dos fonoaudiológos e de 

outros profissionais de áreas afins, uma vez que o trabalho fonoaudiológico 

se torna significativo ocorre uma melhora da qualidade da vida desses 

indivíduos. (RAMOS et al, 2009). 

 Segundo CRUZ (2012), o sexo masculino é predominante em acidentes 

com queimaduras e a principal causa é o álcool em todas as faixas etárias, 

exceto em crianças entre 0 a 4 anos, nas quais as principais queimaduras são 

cometidas por escaldadura, o principal local de acidente é a cozinha doméstica e 

as regiões mais afetadas em crianças são o tronco e os membros superiores. Em 

relação ao sexo feminino, a predominância foi o auto extermínio como causa 

mais acometida e o álcool como principal agente. As observações comparadas 

em estudos nacionais e internacionais, podem apontadar que o domicílio é onde 

ocorrem a maior parte dos acidentes com queimaduras, portanto deve-se 

ressaltar a importância de programas preventivos primcipalmente em escolas.  

(CRUZ et al, 2012). 

 

 

2. Hipótese: pacientes com queimaduras de face/pescoço 

apresentam redução de abertura oral e movimentos orofaciais. 



 

3. Objetivos: 

 Realizar levantamento epidemiológico dos pacientes com queimaduras  

de face/pescoço atendidos no IPQ, de 1998 até dezembro de 2013. 

 Realizar avaliação fonoaudiológica dos pacientes com queimaduras  de 

face/pescoço atendidos no IPQ. 

 Realizar terapia fonoaudiologica dos pacientes com queimaduras  de 

face/pescoço atendidos no IPQ. 

 Realizar exames de eltromiografia de superficie na região de 

face/pescoço 

4. MÉTODOS: 

4.1. Epidemiologia 

 Será realizado levantamento epidemiológico  dos pacientes com 

queimaduras  de face/pescoço atendidos no IPQ, de 1998 até dezembro de 

2013. Serão levantados os seguintes dados: nome, idade, gênero, data de 

nascimento, agente da queimadura, primeiro  contato com IPQ, cidade de 

origem, zona do encaminhamento, superficie corpórea queimada (SCQ), 

extensão corpórea queimada, área corpórea queimada e tempo de uso de 

malha compressiva. Após este levantamento os dados serão tabulados. 

4.2. Avaliação  

 Todos os pacientes com queimaduras de face/pescoço, a partir de 

janeiro de 2014, que entrarem no IPQ, serão avaliados pela fonoaudiologia. 

 Serão mensurados os movimentos de rotação/extensão de pescoço 

por meio do goniômetro plástico da marca Carci, de 18 cm, (MARQUES, 

1997). Será utilizado paquimetro de aço Inox 6 para a mensuração dos 

movimentos de abertura máxima oral, protrusão/retração de mandíbula, linha 

média dentaria, tambem serão verificadas as oclusões dentarias e tipo de 

mordida (CATTONI, 2008). O tempo máximo de produção dos fonemas /a/, 



/i/, /s/ e /z/ será medido com cronometro do celular Sansung GT-I9082L. 

Será realizada avaliação da mimica facial (BEHLAU, 2001).  

 Será realizado exame de eletromiografia de superficie (EMGs) dos 

musculos elevadores da mandíbula/ face e suprahioideos (DE LUCA, 1997), 

com aparelho EMG System do Brasil. 

 A mastigação e deglutição serão avaliadas por meio de filmagens com 

maquina GE, 12.2 megapixel, E1250TW, com 10 ml de água e uma  bolacha 

bono de chocolate (FELICIO, 2010.) 

  

4.3.TERAPIA 

 Todos os pacientes avaliados serão tratados por meio de terapia 

miofuncional e estomatognática, uma vez por semana, durante 30 minutos, 

pela equipe de fonoaudiólogos, de acordo com os mesmos metodos e 

principios. 

 Serão realizadas manobras intraorais na região media da face, nas 

direções vertical, horizontal e obliquo, constando 8 manobras em cada 

direção. Serão realizadas digito-compressões extraorais com movimentos 

antagonistas na região cicatricial, durante 10 minutos, com a utilização de 

substancia quimica deslizante. 

 Em seguida serão realizados alongamentos da musculatura da região 

cervical e do pescoço, durante 5 minutos.  

Será realizado endodermoterapia com o aparelho Dermotonus Esthetic, 

marca Ibramed, durante 5 minutos na região cicatricial e areas adjacentes à 

cicatriz. 

 Será realizada terapia vocal com as tecnicas de /m/ mastigatorio, 

mastigação selvagem, produção fonemica de /z/, vibração de lingua e 

hiperagudo.  

 Os pacientes receberão orientação quanto à deglutição na fase oral, 

assim como a mastigação alternada bilateral. 

 Os pacientes serão orientados a realizarem as terapias apenas no 

ambulatorio, porem as manobras intraorais e os alongamentos cervicais 

deverão ser realizados em casa, a fim de mantermos as mensurações da 

terapia. 



 Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). (Anexo 1) 

 

5. Critérios de inclusão 

 Será realizado levantamento epidemiológico de todos os pacientes 

atendidos nonIPQ, entre 1998 e dezembro de 2013, com queimaduras de  

face/pescoço, de ambos os generos. 

 Para a avaliação e tratamento serão incluidos todos os pacientes 

atendidos no IPQ, após dezembro de 2013, de ambos os generos, entre 7 e 

60 anos, que apresentarem queimaduras de face/ pescoço, de superficie 

parcial profunda e/ou total e utilizarem manlha compressiva como indicação 

médica. 

6. Critérios de exclusão 

 Serão excluídos deste estudo os indivíduos que não apresentarem 

todos os dados cadastrais no IPQ e para avaliação e tratamento 

fonoaudiologicos os que não assinarem o TCLE, faltarem sem justificativa 

mais de tres vezese não estiverem usando malha compressiva segundo 

indicação médica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cronograma  

2014 

Janeiro  Analise do projeto pela Plataforma Brasil  

Fevereiro  Analise do projeto pela Plataforma Brasil 

Março  Coleta de dados epidemiológicos Fase 1/ Avaliação 

Abril  Coleta de dados epidemiológicos Fase 1/ Avaliação/Terapia 

Maio  Coleta de dados epidemiológicos Fase 1/Avaliação/Terapia 

Junho  Tabulação de dados da epidemiologia e Avaliação/Terapia 

Julho  Tabulação de dados da epidemiologia e Avaliação/Terapia 

Agosto  Envio de dados epidemiológicos para análise estatistica. 

Reavaliação 

Setembro  Análise dos resultados da epidemiologia  e elaboração da 

discussão epidemiologica 

Envio dos dados da avaliação e reavaliação para análise estatistica 

Outubro  Finalização da epidemiologia 

Novembro   Entrega do estudo da epidemiologia 

Resultados estatisticos da avaliação e reavaliação 

Dezembro   Análise dos resultados estatisticos da reavaliação 

2015 

Janeiro  Análise dos resultados estatisticos da reavaliação 

Fereveiro  Elaboração da discussão da reavaliação 

Março  Elaboração da discussão da reavaliação 

Abril  Elaboração da discussão da terapia  

Maio  Elaboração da discussão da terapia 

Junho  Finalizaçao do trabalho 

Julho  Entrega do projeto 

Agosto  Apresentação do projeto 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A Fonoaudiologia no atendimento ambulatorial de pacientes 

queimados 

Pesquisador Responsável: Dra. Paula Nunes Toledo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdades Metropolitanas 

Unidas 

Telefones para contato: (_11__) ______________  

Nome do participante 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____ 

Idade: _____________ anos  RG 

_____________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

___________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

   

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

Atendimento Fonoaudiologico ambulatorial as pacientes queiados, de responsabilidade do 

pesquisador  Paula Nunes Toledo. 

 Inicialmente faremos uma avaliação, será solicitado que você vire a cabeça 

para o lado direito e nós vamos medir o quanto você consegue, depois você irá virar a 

cabeça para o lado esquerdo e nós vamos medir o quanto voce consegue virar para este 

lado, você também vai levantar a cabeça e olhar para cima e nós vamos medir este 

moviemento. Para fazer estas medidas nós vamos usar uma régua de plástico. Também 

pediremos que você abra bem a boca, vamos pedir para você trazer o queixo para frente, 

para o lado direito e esquerdo e vamos fazer estas medidas de sua boca com uma régua de 

ferro. 

 Vamos pedir para você falar a “letra” A o máximo tempo possível, depois a 

“letra” I, a “letra” S e a” letra” Z e vamos medir o tempo que voc consegue manter o som 

com cronometro. Depois vamos pedir para você fazer alguns movimentos faciais: sorrir e 

bico,  para saber se você consegue mexer o rosto. Em seguida vamos medir a “força” dos 

musculos destes movimentos, com um exame de eletromiografia de superficie, dos 

mesmos movimentos de sorrir e fazer bico, para isto vamos limpar seu rosto com alccol e 

colocar alguns eletrodos em seu rosto (que não dão choque). Pediremos a você que coma 

uma bolacha e beba um pouco de água para sabermos como você mastiga e engole. 

 Para realizamos a terapia vamos fazer 8 tipos de massagens com as mãos em 

seu rosto,  por fora dele e por dentro de sua boca, usamos creme para deslizamento por 

fora, tambem  vamos massagear e alongar o seu pescoço.  

 Tambem  vamos usar um aparelho durante 5 minutos que vai massagear o seu 

rosto e/ou pescoço, que não vai te machucar. Vamos pedir para você fazer movimentos de 

mastuigação sel alimento, fazer alguns sons, vibrar sua língua. Isso vai acontecer uma vez 

por semana durante 30 minutos. 

 



 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal  

 

por ____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

 

São Paulo, _____ de ____________ de _______. 

 

__________________________________________         

Nome completo do paciente ou seu responsável legal           

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do paciente ou ser responsável legal 

 

 

_________________________________ 

 ____________________________________ 

                         Testemunha             Testemunha 

 

Informações relevantes ao pesquisador responsável:  

 

Res. 196/96 – item IV.2: O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos 

seguintes requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma 

das exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 

c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos 

sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e 

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu 

representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

Res. 196/96 – item IV.3: 



c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal 

fato deve ser devidamente documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Casos especiais de consentimento: 

1. Pacientes menores de 16 anos – deverá ser dado por um dos pais ou, na 

inexistência destes, pelo parente mais próximo ou responsável legal; 

2. Paciente maior de 16 e menor de 18 anos – com a assistência de um dos pais ou 

responsável; 

3. Paciente e/ou responsável analfabeto – o presente documento deverá ser lido em 

voz alta para o paciente e seu responsável na presença de duas testemunhas, que firmarão 

também o documento; 

4. Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade – suprimento 

necessário da manifestação de vontade por seu representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E FILMAGEM 
 

 

Eu_________________________________,CPF____________, 

RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade 

do uso de minha imagem e vídeo, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, por meio do 

presente termo, autorizo a Dra. Paula Nunes Toledo, pesquisadora tecnica 

responsavel do projeto de pesquisa intitulado “A Fonoaudiologia no 

atendimento ambulatorial de pacientes queimados” a realizar as fotos que se 

façam necessárias e efetuar filmagens sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 

negativos) e as filmagens para fins científicos e de estudos (livros, artigos, 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam 

os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei 

N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, 

alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

São Paulo, ______ de __________________________ de 20 

 

 

  _____________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto  

 

 

_______________________________ 

Sujeito da Pesquisa 


