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Resumo expandido 
 

Introdução: a Fonoaudiologia é uma ciência nova e que demanda estudos 

com o intuito de poder contar com dados quantitativos em suas avaliações, não 

dependendo apenas da experiência clínica do profissional. O Grupo de 

Engenharia Biomecânica da Universidade Federal de Minas Gerais 

desenvolveu um instrumento para mensurar a força do músculo orbicular da 

boca, o FORLAB. Entretanto, é importante considerar que o uso de 

instrumentos não confiáveis pode comprometer a avaliação. Os estudos que 

descrevem os instrumentos desenvolvidos para avaliação da força labial pouco 

abordam sobre as características dos aparelhos e nenhum deles apresenta 

pesquisas de reprodutibilidade do instrumento. Com base no exposto, surgiu a 

necessidade de se verificar a reprodutibilidade do FORLAB com o objetivo de 

se evidenciar a confiabilidade de seus resultados. Apenas dessa forma poderá 

ser definida sua utilização como instrumento de avaliação e terapia na clínica 

fonoaudiológica. Objetivo: avaliar a reprodutibilidade do aparelho de medição 

de força labial, FORLAB, em indivíduos saudáveis. Métodos: estudo 

longitudinal observacional descritivo, com amostra por conveniência, no qual 

foram avaliados 25 Indivíduos, 19 mulheres e seis homens, com média de 

idade de 22 anos.  Inicialmente foi realizada a confecção de um molde para 

adaptação do instrumento no vestíbulo oral. O participante pressionou o 

aparelho com os lábios contra os dentes durante 7 segundos. O procedimento 

foi repetido por três vezes com intervalos de um minuto entre as medições. O 

participante retornou para realizar a medição em outros dois dias distintos, com 

intervalos de aproximadamente uma semana entre eles. Foram analisados os 

dados de força média e de força máxima. Cada canal do instrumento foi 
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analisado separadamente. Posteriormente foi realizado o cálculo do Coeficiente 

de Variação de Pearson. Resultado: na análise geral dos valores de força 

média verificou-se que o coeficiente de variação foi classificado como baixo, 

exceto na análise isolada do canal 3 (lábio inferior direito), que foi classificado 

como médio. Os valores gerais de força máxima também foram classificados 

como baixos, sendo que apenas o canal 3 (lábio inferior direito) isoladamente 

apresentou valores classificados como muito alto. Na análise entre os dias de 

coleta, a grande maioria das comparações recebeu a classificação de 

coeficiente de variação baixo; as classificações muito alto ocorreram apenas no 

canal 3 tanto para força média quanto para força máxima. Discussão: de uma 

forma geral a reprodutibilidade do instrumento pode ser analisada como muito 

boa. Pode-se considerar que isoladamente, o canal 3 apresentou valores com 

uma variabilidade um pouco maior. Entretanto ao se considerar o lábio inferior 

como um todo (canal 3 + canal 4), informação mais relevante para o 

fonoaudiólogo, esse dado não influencia os resultados. Considera-se que será 

importante verificar a necessidade de ajustes nesse sensor especificamente. 

Conclusão: foi possível verificar boa reprodutibilidade do FORLAB, indicando 

que o instrumento é útil na clínica fonoaudiológica. 

 

Descritores: Biomecânica, Instrumentação, Fonoaudiologia, Avaliação, Força 

muscular, Lábio. 
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