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RESUMO 

 

Ataide, MCG. Validade ampliada do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com 
Escores (AMIOFE) e usabilidade de sua versão para a Web. 2021. Dissertação de mestrado 
– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Introdução: O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) 

é um instrumento validado para a avaliação das características físicas e 

comportamentos orofaciais. Desenvolvimentos adicionais do protocolo AMIOFE 

podem contribuir com área de Motricidade Orofacial e apoiar a clínica fonoaudiológica 

Objetivos: (1a) Analisar a validade de grupos conhecidos do AMIOFE; (1b) 

Determinar os escores de corte que classificam crianças e adultos com e sem distúrbio 

miofuncional orofacial (DMO); (2a) Verificar a usabilidade da versão para a Web do 

AMIOFE e (2b) se o manuseio da interface promove o aprendizado. Métodos: O 

projeto foi aprovado pelo CEP HCRP (CAAE: 013768.3.0000.5440) e a pesquisa foi 

desenvolvida por meio de dois estudos: Estudo 1. Visando os objetivos 1a e 1b, foram 

incluídos dados de 304 indivíduos do sexo feminino e masculino, dos quais 60 eram 

crianças (6-12 anos de idade) e 244 jovens e adultos (18-60 anos de idade). As 

crianças tinham mordida aberta anterior (MAA), apneia obstrutiva do sono (AOS) ou 

eram controles. Os jovens e adultos apresentavam Desordem Temporomandibular 

(DTM), Deformidade Dentofacial (DDF) padrão classe II, DDF padrão classe III ou 

eram controles. Todas as informações foram extraídas de um banco de dados, 

previamente coletadas para pesquisas. À época, todos os participantes foram 

avaliados por meio do AMIOFE. Estudo 2. Para atingir os objetivos 2a e 2b, 

participaram doze fonoaudiólogos com variados níveis de experiência no uso do 

AMIOFE. As avaliações de usabilidade e satisfação dos usuários foram obtidas com 

um questionário de avaliação da usabilidade heurística (UH) e com o Computer 

System Usability Questionnaire (CSUQ), bem como pela livre expressão dos 

participantes. A investigação da relação entre a experiência prévia dos avaliadores e 

osjulgamentos de usabilidadee se o manuseio da interface promove o aprendizado, 

foi baseado no tempo para completar a tarefa (TCT). Resultados: Estudo 1. O 

AMIOFE mostrou-se válido para discriminar crianças e jovens e adultos com e sem 

DMO. A confiabilidade para crianças e adultos se mostrou adequada (0,836, Conbrach 

α). Com base na análise da curva ROC (Receiver Operating Characteristic), o escore 

total do AMIOFE (ETAMIOFE) foi significantemente diferente da chance para a detecção 



 

 

da presença de DMO em ambas as amostras. Adotando-se o escore de corte de 89 

para crianças e adultos, os valores de sensibilidade e especificidade foram, 

respectivamente, 95,0 % (IC: 83,1-94,4%) e 85,0% (IC: 62,1-96,8%) e 88,05 % (IC: 

82,0-92,6%) e 83,53% (IC: 73,9-90,7%). Estudo 2. O AMIOFE-Web atingiu 90% de 

satisfação plena na UH, e os participantes indicaram estarem altamente satisfeitos 

(escore geral do CSUQ; Média= 1,31; DP= 0,31). A relação da experiência dos 

participantes com a UH e o CSUQ foi não significante. O TCT foi significantemente 

maior no primeiro protocolo que nos subsequentes (P < 0,006, Friedman test). 

Conclusão: O AMIOFE apresenta adequada consistência interna e é válido para 

discriminar crianças e adultos com e sem DMO, com ETAMIOFE < 89 como nota de 

corte. O AMIOFE-Web atende aos critérios de usabilidade heurística e os participantes 

sentiram-se satisfeitos com o sistema. A aprendizagem para utilizar o sistema ocorreu 

rapidamente.  

 

Palavras chave: Estudo de validação; Avaliação miofuncional orofacial; Acurácia em 

diagnóstico; Usabilidade; Interface usuário-computador; Tecnologia da informação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Ataide, MCG. Extended validity of the Protocolof Myofunctional Orofacial Evaluation with 
Scores (OMES) and usability of its version for the Web. 2021. Masters dissertation – School 
of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Backgroud: The Protocol of Orofacial Myofunctional Evaluation with Scores (OMES) 

is a validated instrument for the assessment of physical characteristics and orofacial 

behaviors. Additional developments of the OMES protocol can contribute to the 

Orofacial Motricity area and support the speech therapy clinic. Objectives: (1a) 

Analyze the validity of known groups of the AMIOFE; (1b) Determine the cut-off point 

that classify children and adults with and without orofacial myofunctional disorder 

(OMD); (2a) Verify the usability of the OMES version for the Web and (2b) whether the 

handling of the interface promotes learning. Methods: The project was approved by 

CEP HCRP (CAAE: 013768.3.0000.5440) and the research was developed through 

two studies: Study 1. Aiming at objectives 1a and 1b, data from 304 female and male 

subjects were included, of which 60 were children (6-12 years old) and 244 young 

people and adults (18-60 years old). The children had anterior open bite (AOB), 

obstructive sleep apnea (OSA) or were helthy (controls). Young people and adults had 

Temporomandibular Disorder (TMD), Dentofacial Deformity (DDF) class II pattern, 

DDF class III pattern or were controls. All information was extracted from a database, 

previously collected for research. At the time, all participants were evaluated using the 

OMES. Study 2. To achieve objectives 2a and 2b, twelve speech therapists with 

different levels of experience in the use of OMES participated. The usability and user 

satisfaction ratings were obtained with a heuristic evaluation questionnaire (HE) and 

with the Computer System Usability Questionnaire (CSUQ), as well as by the free 

expression of the participants. The investigation of the relationship between the 

evaluators' previous experience and usability judgments, and whether the handling of 

the interface promotes learning, was based on the time to complete the task (TCT). 

Results: Study 1. The OMES proved to be valid to discriminate children and young 

and adults with and without OMD. Reliability for children and adults proved to be 

adequate (0.836, Conbrach α). Based on the analysis of the ROC curve (Receiver 

Operating Characteristic), the OMES total score (TSOMES) was significantly different 

from the chance to detect the presence of OMD in both samples. Adopting the cut-off 

point of 89 for children and adults, the sensitivity and specificity values were, 



 

 

respectively, 95.0% (CI: 83.1-94.4%) and 85.0% (CI: 62.1-96.8%) and 88.05% (CI: 

82.0-92.6%) and 83.53% (CI: 73.9-90.7%). Study 2. The AMIOFE-Web reached 90% 

of full satisfaction in the HE, and the participants indicated that they were highly 

satisfied (CSUQ general score; Average= 1.31; SD= 0.31). The relationship of the 

participants' experience with HE and CSUQ was not significant. The TCT was 

significantly higher in the first protocol than in the subsequent ones (P < 0.006, 

Friedman test). Conclusion: OMES has adequate internal consistency and is valid to 

discriminate children and adults with and without OMD, with TSOMES ≤ 89 as the cut-

off point. OMES-Web meets heuristic usability criteria and participants felt satisfied 

with the system. Learning to use the system occurred quickly.  

 

Keywords: Validation study; Orofacial myofunctional assessment; Accuracy in 

diagnosis; Usability; User-computer interface; Information technology. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A avaliação miofuncional orofacial consiste na análise do sistema estomatognático, 

em termos de aparência, posição ou postura, mobilidade das estruturas e músculos, 

bem como das funções estomatognáticas e é considerada essencial para o 

diagnóstico de distúrbios miofuncionais orofaciais (DMO) (Paskay, 2008; De Felício et 

al., 2010a; De Felício et al., 2012a; Mangilli et al., 2009; Grandi, 2012; Graziani et al., 

2015; De Felício et al., 2017; Bueno et al., 2020; Medeiros et al., 2020, 2021).  

Atualmente, os instrumentos clínicos com escala numéricas, que auxiliam na 

análise das características físicas e comportamentos orofaciais, não restritos a uma 

estrutura ou doença específica, validados e publicados são: o Nordic Orofacial Test-

Screening (NOT-S), para um amplo limite de idade (Bakke et al., 2007); o Protocolo 

de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) tanto para crianças (de 6 

a 12 anos de idade) (Felício, Ferreira, 2008), como para adultos saudáveis e com 

desordem temporomandibular (DTM) (De Felício et al., 2012a); o Protocolo de 

Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores Expandido (AMIOFE-Expandido) para 

crianças (De Felício et al., 2010a), adultos saudáveis e indivíduos com apneia 

obstrutiva do sono (AOS) (Folha et al., 2015), o Protocolo de Avaliação Miofuncional 

Orofacial com Escores para Idosos (AMIOFE-Idosos) (De Felício et al., 2017), o 

Protocolo AMIOFE-Expandido adaptado e validado para lactentes (de 6 a 24 meses 

de idade) (Medeiros et al., 2021) e o protocolo MBGR para adultos e pacientes com 

DTM (Bueno et al., 2020) e para lactentes e pré-escolares (Medeiros et al., 2020). 

Todos esses instrumentos dependem da percepção e experiência do examinador, 

portanto têm um caráter subjetivo. Apesar disso, a determinação prévia do que e como 

deve ser analisado, bem como o uso de escalas numéricas, tornaram mais confiáveis 

a mensuração dos atributos clínicos (Genaro, Felício, 2014). 

Características particulares distinguem os protocolos NOT-S, AMIOFE e MBGR, 

tais como os itens avaliados e nível de medida, o qual tem implicações na 

interpretação e, quando usado em pesquisas, no tipo de análise estatística possível 

(Felício, 2020).  

O Protocolo AMIOFE foi desenvolvido para conter dados suficientes para detecção 

de DMO e possibilitar a expressão dos achados por meio de escalas ordinais, sem 

que fosse extenso ou demasiadamente abrangente. A validade de critério foi 
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analisada para crianças de 6 a 12 anos (Felício, Ferreira, 2008) e jovens e adultos (De 

Felício et al., 2012a). 

O AMIOFE tem sido empregado por outros pesquisadores, no todo ou parte, em 

estudos que envolvem a caracterização das condições miofuncionais (Felício et al., 

2009; Mangilli et al., 2012; Trevisan et al., 2013; Wiethan et al., 2014; Nóro et al., 2015; 

Sidequersky et al., 2016; Keske-Soares et al., 2018; Nóro et al., 2020), o diagnóstico 

de DMO (Berlese et al., 2012a,b; Ercolin et al., 2013; Weber et al, 2013; De Felício et 

al., 2016; Mattos et al., 2017; Prikladnicki et al., 2017; Branco et al., 2019; Fassicollo 

et al., 2019; 2021; Marim et al., 2019; Martinez et al., 2019; Zanin et al., 2020), e o 

controle de resultados de intervenções (Melchior et al., 2013; Machado et al., 2016; 

Melchior et al., 2016; Pinheiro et al., 2018; Rodrigues et al., 2018; Scarponi et al., 

2018; Ibrahim et al., 2019; Portalete et al., 2019; Begnoni et al., 2020; Brandão et al., 

2020), ou para a validação de outros instrumentos de avaliação (Bueno et al., 2020). 

Além disso, o AMIOFE foi traduzido e adaptado transculturalmente para a língua 

Italiana (Felício et al., 2015) e validado (Scarponi et al., 2018). O AMIOFE também 

tem sido utilizado na rotina clínica de hospitais e clínicas da rede pública de saúde 

como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFM) e de 

Ribeirão Preto (HCFMRP), ambos da Universidade de São Paulo (USP), e no Centro 

Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. 

A existência de passos e critérios predeterminados no AMIOFE, juntamente com a 

possibilidade de expressar os resultados por meio de escalas numéricas em nível 

ordinal é vantajosa, porque permite definir se há DMOs e, em caso positivo, a 

determinação do quanto o sistema está comprometido (De Felício et al., 2012a). 

Todavia, quanto mais aprofundadas forem as análises das propriedades 

psicométricas e acurácia de um instrumento, maior a segurança para uma tomada de 

decisão (Pernambuco et al., 2017). 

Portanto, a análise crítica desse instrumento e de sua repercussão levou à 

conclusão de que desenvolvimentos adicionais eram necessários, para apoiar a 

atuação do fonoaudiólogo clínico, bem como as pesquisas na área de Motricidade 

Orofacial. As necessidades detectadas foram: assegurar a validade de construto por 

meio da análise de grupos conhecidos; definir os valores de normalidade para 

indivíduos saudáveis sem DMO; definir os valores que permitam dizer quando 

indivíduos com DMO realmente diferem daqueles livres do problema e, portanto, o 

tratamento seria indicado; favorecer a acessibilidade aos profissionais fonoaudiólogos 
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à metodologia de aplicação e à própria utilização do AMIOFE, bem como o 

armazenamento dos dados.  

A validade de grupos conhecidos (“known groups validity”) é um tipo de validade 

de constructo, que se baseia no princípio de que para determinados grupos, por 

exemplo de pacientes, espera-se que as pontuações sejam diferentes comparadas 

àqueles sem a doença de base e o instrumento é capaz de mostrar a diferença 

(Pedrosa et al., 2013). 

Na análise de grupos conhecidos, as características patofisiológicas e clínicas são 

usadas para interpretar o desempenho da medida e não para avaliar se o instrumento 

distingue indivíduos quanto ao diagnóstico de base (Ohrbach et al., 2008). A partir de 

tal análise será possível dizer se o AMIOFE é ou não capaz de distinguir se o indivíduo 

tem ou não DMO, independentemente de outras condições fisiológicas ou 

morfológicas subjacentes. 

Os DMOs são comuns em indivíduos com diferentes diagnósticos, dentre eles 

DTM, AOS, má oclusão e deformidades dentofaciais (DDF) (De Felício et al., 2012a; 

Trawitzki et al., 2010; 2011; Picinato-Pirola et al., 2012; Braga et al., 2013; Folha et 

al., 2015; De Felício et al., 2016; Prikladinick et al., 2017; Koletsi et al., 2018; Branco 

et al., 2019; Nascimento et al., 2020), ao contrário de indivíduos saudáveis que têm 

baixa probabilidade de distúrbios na musculatura e funções do sistema 

estomatognático. 

A prevalência de má oclusão na fase de dentição mista (26-34%) (Tausche et al., 

2004; Dias, Gleiser, 2009), de DTM em jovens e adultos (5%) (Chen et al., 2012), de 

AOS na população infantil (1-5%) (Marcus et al., 2012), bem como a clara associação 

entre DDF e DMO (Passos et al., 2015) justificam a escolha de grupos de pacientes 

com tais características para o presente estudo, além da grande demanda em nosso 

local de atuação.  

Especificamente para o clínico, também é fundamental conhecer o escore que 

indica se um indivíduo é livre de DMO ou não, de acordo com a faixa etária (ponto de 

corte). Essas informações poderão ser úteis para definir quando um paciente 

necessita ou não realizar terapia miofuncional orofacial (TMO), que é a modalidade 

de tratamento aplicada em casos de DMO, composta por exercícios e outras 

estratégias, definidas com base na alteração detectada, a partir da análise precisa do 

sistema estomatognático. Valores de referência também são relevantes na definição 

de planos de promoção de saúde e pesquisas. Portanto, os resultados precisam estar 
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disponíveis e de fácil acesso, para também fundamentar cientificamente as decisões 

clínicas que ocorrem além do âmbito universitário.  

Considerando que o acesso de fonoaudiólogos ao próprio protocolo, pode ser 

favorecido via Web (World Wide Web), recentemente, uma versão do AMIOFE para a 

Web foi desenvolvida a fim de favorecer o acesso e o uso do instrumento por 

fonoaudiólogos e profissionais que atuam com a TMO. Seu desenvolvimento ocorreu 

em parceria com uma equipe de Informática Biomédica da FMRP-USP e testes 

preliminares para ajustes da interface foram realizados.  

A aplicação de tecnologia de informação e comunicação (TIC) em saúde pode 

favorecer o resgate de informações sobre os pacientes, potencializando a geração de 

conhecimento e a disponibilidade desse conhecimento para a adequada tomada de 

decisão e orientação terapêutica, com consequências positivas para a saúde e a 

qualidade de vida (WHO, 2006). A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

publicação sobre o tema procura sensibilizar para a necessidade premente de 

soluções de delineamentos adequados e acessíveis e encoraja esforços mais 

inovadores no campo (disponível em www.who.int).  

Previamente, dois softwares foram desenvolvidos para a avaliação 

miofuncional orofacial, o AMIOFE informatizado (De Felício et al., 2014) que 

corresponde a uma etapa anterior ao AMIOFE-Web e o e-Myo (Santos et al., 2016). 

Este último, na visão dos seus autores possui uma interface agradável e fácil de usar. 

No entanto, não há relato se o protocolo foi validado, tampouco se a usabilidade da 

interface foi testada. 

Entende-se por usabilidade a “extensão na qual um sistema pode ser utilizado 

por usuários específicos, para atingir metas especificadas com eficácia, eficiência e 

satisfação em um contexto específico de uso” (ISO 9241-11, 2018). O teste de 

usabilidade da interface, a fim de detectar quaisquer problemas que possam existir, é 

um pré-requisito para que um sistema eletrônico possa ser disponibilizado para o uso 

clínico e em pesquisas (Karahoca et al., 2010; Maramba et al., 2019). Entre os 

métodos empregados para esta finalidade estão: a avaliação da usabilidade heurística 

(UH) proposta por Nielsen (Nielsen, 1993), a qual é rápida e de baixo custo (Khajouei 

et al. 2018), e o Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) desenvolvido pela 

International Business Machines (IBM) Corporation, para avaliar a usabilidade de 

programas de computador (Lewis, 1995). 

  

http://www.who.int/
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2. OBJETIVOS 

 

Ampliar a validade do protocolo AMIOFE, definir valores de referência, bem como 

analisar a usabilidade e aprimorar sua versão para Web. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

1. Analisar a validade do AMIOFE diversas condições que podem afetar o sistema 

estomatognático e suas funções, ou seja, de grupos conhecidos;  

2. Verificar a consistência interna do AMIOFE; 

3. Determinar o valor de normalidade para o escore total do AMIOFE;  

4. Determinar os valores que permitem dizer quando sujeitos com DMO realmente 

diferem daqueles livres do problema e, portanto, o tratamento seria indicado;  

5. Analisar a usabilidade e aprimorar a versão AMIOFE-Web; 

6. Investigar se há relação entre o nível de experiência dos avaliadores do 

AMIOFE-Web e os julgamentos de usabilidade;  

7. Investigar se o manuseio da interface promove um efeito de aprendizado, 

deduzido do tempo para completar a tarefa (TCT); 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. Estudo das propriedades psicométricas e acurácia em instrumentos de 

diagnóstico 

 

O processo de avaliação na área da saúde requer o apoio de instrumentos que 

apresentem resultados válidos, confiáveis e estáveis sobre aquilo que se pretende 

investigar (Pernambuco et al., 2017). A pesquisa das propriedades psicométricas em 

instrumentos de avaliação se faz necessária para garantir a qualidade da medida, e 

principalmente para poder verificar com precisão o impacto de intervenções e 

mudanças ao longo do tempo (Galea, 2005).  

As principais propriedades de medidas que os instrumentos de avaliação devem 

apresentar são a confiabilidade e validade (Souza et al., 2017). Entende-se por 

confiabilidade a precisão na qual a medida obtida por meio de um instrumento pode 

ser replicada, quando repetida pelo mesmo ou por outro avaliador (Menezes, 

Nascimento, 2000; Martins, 2006). Sua pesquisa envolve a avaliação da variabilidade 

das respostas no processo de aquisição de dados (Landis, Koch, 1977).  

Souza et al. (2017) descreveram três tipos de análise de confiabilidade e 

apresentam os principais testes estatísticos para sua análise:  

 Estabilidade: é definida pelo quão estável é a medida obtida pelo instrumento ao 

longo do tempo e pode ser verificada por meio do teste-reteste do instrumento pelo 

mesmo avaliador (confiabilidade intraexaminador). 

 Consistência interna: verifica se todos os itens de um determinado domínio do 

instrumento medem o mesmo constructo, ou seja, é a correlação média entre todos 

os itens com determinada característica no instrumento.  

 Equivalência: diz respeito à concordância entre um ou mais avaliadores quanto 

aos escores do instrumento, quando aplicado nos mesmos sujeitos (confiabilidade 

interexaminador).  

A confiabilidade de um instrumento pode variar em diferentes populações ou nos 

diferentes contextos de aplicação, o que deve ser considerado no momento da 

escolha do melhor teste (Echevarría-Guanilo et al., 2017). 
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A validade por sua vez, indica a capacidade do instrumento de medir aquilo que se 

propõe medir (Menezes, Nascimento, 2000; Martins, 2006). As principais análises de 

validade descritas na literatura são:  

 Validade de conteúdo: também conhecida como validade de face, investiga se o 

teste inclui todos os itens necessários para representar o conceito a ser medido. 

Esta análise pode ser realizada por meio de um comitê de especialistas ou pelo 

índice de validade de conteúdo, uma abordagem quantitativa;  

 Validade de critério: é medida por meio de testes de correlação, para comparar os 

resultados do instrumento em estudo a um padrão-ouro;  

 Validade de constructo: indica a extensão na qual os resultados do instrumento 

medem o conceito daquilo que se propôs. Uma maneira de verificar a validade de 

construto é por meio na análise da correlação com outro instrumento que mede o 

mesmo constructo; a outra é por meio da comparação grupos que, por princípio, 

diferem quanto ao construto de interesse, portanto para ser válido o instrumento 

(ou escala) deve ser capaz de discriminá-los. Por exemplo, a comparação de 

indivíduos cujas doenças ou condições orais compartilham os mesmos atributos 

clínicos de determinado distúrbio, contra indivíduos saudáveis; 

 Validade transcultural: refere a equivalência entre o instrumento original e um 

adaptado culturalmente. 

(Ohrbach et al., 2008; Pedrosa et al., 2013; Souza et al., 2017; Lau et al., 2018; 

Bueno et al., 2020; Trundell et al., 2020). 

Uma terceira propriedade psicométrica é denominada responsividade, que diz 

respeito a habilidade do instrumento em refletir mudanças ao longo do tempo, de 

acordo com seu constructo (Mokkink et al., 2010). A mudança na condição 

miofuncional orofacial de pacientes com DTM submetidos à terapia fonoaudiológica, 

detectada por meio do protocolo AMIOFE, serviu como indicador de validade e 

responsividade do instrumento (De Felício et al., 2012a; Scarponi et al., 2018). 

De acordo com Pernambuco et al. (2017), o acúmulo de evidências relacionadas 

ao uso e eficácia de um teste também é um indicador de validade. Neste caso, são 

consideradas as análises de responsividade e controle de intervenção, além dos 

estudos de aplicação e reprodução do teste na prática em relação ao desfecho.  

Um outro atributo que deve ser analisado em relação a um instrumento de 

diagnóstico é a sua acurácia, ou seja, seu desempenho em identificar corretamente 

indivíduos saudáveis de indivíduos com a doença ou distúrbio para o qual foi 
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construído para identificar (McNeil et al., 1975). A acurácia de um instrumento de 

diagnóstico também está relacionada a seu desempenho em relação ao teste padrão-

ouro para o mesmo diagnóstico (Bolboacă, 2019). 

Os instrumentos de diagnóstico podem errar ao dar resultados negativos para os 

doentes (falso negativo) e positivo para os indivíduos saudáveis (falso positivo) 

(Youden, 1950). Sendo assim, a qualidade que um teste possui de determinar 

corretamente o diagnóstico positivo e negativo, está relacionada às taxas de 

sensibilidade e especificidade.  

A sensibilidade de um instrumento diz respeito a probabilidade de o resultado ser 

positivo para indivíduos que realmente tenham a doença, enquanto a especificidade 

está relacionada a probabilidade de o resultado ser negativo em indivíduos que não 

tenham a doença. Os instrumentos altamente sensíveis têm alta probabilidade de 

detectar o maior número de indivíduos realmente doentes (verdadeiros positivos), 

enquanto os altamente específicos têm alta probabilidade de detectar o maior número 

de indivíduos sem a doença (verdadeiros negativos). O ideal é que qualquer 

instrumento de diagnóstico tenha um equilíbrio entre estes valores, de forma a 

minimizar a detecção de falsos positivos e falsos negativos (McNeil et al., 1975; 

Šimundić, 2009; Lopes et al., 2014; Bolboacă, 2019).  

Contudo, se a variável do instrumento for quantitativa contínua ou ordinal, essa 

precisão dependerá principalmente da determinação do ponto de corte, uma vez que 

cada valor resultante do instrumento poderá ser verificado para determinar a presença 

ou ausência da doença. Sendo assim, os valores de sensibilidade e especificidade 

dependem da determinação do melhor ponto de corte, que de fato, possa excluir os 

falsos positivos e falsos negativos (Goulart, Chiari, 2007; Lopes et al., 2014; Bolboacă, 

2019).  

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é uma das análises estatísticas 

capazes de realizar essa investigação e é amplamente utilizada para avaliar a 

acurácia e determinar a nota de corte de diversos testes diagnósticos em 

Fonoaudiologia (Goulart, Chiari, 2007; Awan et al., 2016; Behlau et al., 2016; Lee, 

Kim, 2016; De Felício et al., 2017; Yamasaki et al., 2017; Prikladnicki et al., 2017).  

Nela, estarão representados em um plano cartesiano a sensibilidade (eixo X) e um 

menos a especificidade (1-Es) (eixo Y) e cada ponto de corte possível do teste, 

calculado de acordo com os valores de sensibilidade e especificidade, serão inseridos 

no gráfico. A união de todos os pontos de corte possíveis resultará na curva ROC e 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
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quanto melhor for a capacidade do instrumento em discriminar os indivíduos 

saudáveis dos doentes, mais a curva se aproximará do canto superior esquerdo 

(Goulart, Chiari, 2007; Lopes et al., 2014; Hajian-Tilaki, 2018). 

A área sob a curva ROC (AUC) representa quantitativamente a performance global 

do teste. Caso um teste tenha baixo poder discriminante, a AUC se aproximará de 

0,50, indicando alta probabilidade de obter-se resultados ao acaso e quando se 

aproximar mais de 1,0, melhor será seu desempenho. Com a AUC também é possível 

comparar dois instrumentos distintos para o mesmo diagnóstico, sendo um deles o 

padrão-ouro (Šimundić, 2009, Bolboacă, 2019). 

A nota de corte dada pela curva ROC poderá ser complementada por outros 

modelos que também avaliam a acurácia dos instrumentos diagnósticos, como o 

Youden Index, Euclidean Index e Índice de produto (Hajian-Tilaki, 2018). 

Algumas medidas de acurácia nos instrumentos de diagnósticos são sensíveis às 

características da doença como prevalência, grau de alteração e custos financeiros 

(McNeil et al., 1975; Goulart, Chiari, 2007), bem como às características 

metodológicas de viés amostral e qualidade do teste padrão-ouro utilizado como 

referência em comparações (Bolboacă, 2019).  

Bossuyt et al. (2015) publicaram a atualização do guia para estudos de precisão 

diagnóstica, o “Standartds for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies”. Nele estão 

listados 30 itens, considerados essenciais pelos autores na composição de estudos 

sobre o tema. O principal objetivo deste guia foi o de descrever itens que possam 

ajudar os leitores a interpretar os possíveis viéses de seu estudo, além de auxiliá-los 

na avaliação da aplicabilidade dos resultados e da validade de suas conclusões.  

 

3.2. Avaliação miofuncional orofacial e instrumentos validados 

 

Desenvolvimento e envelhecimento para as condições miofuncionais orofaciais 

 

O sistema estomatognático é composto por elementos duros, como ossos do 

crânio, maxila, mandíbula e hióide, articulações temporomandibulares e dentes, além 

das estruturas moles que se encontram sobre os ossos, como a musculatura da face, 

lábios, bochechas, língua e os supra e infra-hióideos. Esses elementos atuam de 

forma conjunta e harmônica na realização das funções estomatognáticas de sucção, 

mastigação, deglutição, respiração e fala (Marchesan, 1997).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
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Nos seres humanos, a coordenação das funções de sucção, respiração e 

deglutição acontece ainda durante a gestação e a presença desse reflexo ao 

nascimento indica uma boa maturação do sistema nervoso e das estruturas orofaciais 

para a manutenção da vida pelo processo de alimentação (Green et al., 2000; Mizuno, 

2005; Sampallo-Pedroza et al., 2014; Neiva et al., 2014). O refinamento das 

habilidades motoras do sistema estomatognático se estenderá nos primeiros anos de 

vida, a partir das experiências sensoriomotoras e cognitivas, bem como da relação do 

indivíduo com o meio ambiente, favorecendo a aquisição da fala e processos motores 

orais mais complexos (Green et al., 2000; Sampallo-Pedroza et al., 2014). 

O sistema estomatognático apresenta grande capacidade adaptativa de seus 

componentes para manter o funcionamento e integridade das estruturas que o 

compõe (Macedo, Bianchini, 2014). Contudo, diversas doenças orais ou distúrbios 

orofaciais podem causar mudanças na musculatura e funções orofaciais, resultando 

em DMO (De Felício et al., 2012a; D’Onofrio, 2019). Sua presença interfere no 

adequado crescimento, desenvolvimento e funcionamento do sistema 

estomatognático, podendo acometer o indivíduo nos diferentes ciclos da vida, por 

causas congênitas ou adquiridas (American Speech-Language-Hearing Association, 

2004).  

Nas crianças e adolescentes ocorrem acomodações nas estruturas e tecidos moles 

durante o crescimento, em que a maturação do sistema nervoso e desenvolvimento 

de novos padrões motores são desencadeados por estímulos advindos da cavidade 

oral, em especial da ação das funções de mastigação, deglutição e respiração 

(Bianchini, 2014). Ou seja, qualquer alteração nesse processo, acarretará em 

prejuízos funcionais.  

Um exemplo são os hábitos deletérios que podem ser motivados nas crianças 

como um meio de satisfação oral nos primeiros anos de vida e podem estar 

associados com a disponibilidade do aleitamento materno (Bitar, 2004). Destacam-se 

o uso de chupeta e aleitamento artificial na primeira infância para a ocorrência de 

mordida aberta anterior, gerando prejuízos no controle motor orofacial e funções de 

mastigação, deglutição, além do distúrbio fonoarticulatório (Maciel, Leite, 2005; 

Medeiros et al., 2009).  

Com a puberdade, ocorre a definição das características esqueléticas 

craniofaciais. Os casos de deformidades dentofaciais, nos quais o esqueleto facial 

encontra-se significativamente diferente do esperado em termos de tamanho, 
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proporção, posição e/ou simetria (Bianchini, 2014), podem ocorrer por fatores 

intrínsecos ou extrínsecos do indivíduo como síndromes, genética, fatores ambientais 

e neuromusculares, traumas e tumores (Yamada et al., 2020). Em casos de 

discrepância na relação anteroposterior maxilomandibular, a configuração oclusal 

resultante impacta significativamente a configuração muscular e as funções orofaciais 

(Trawitzki et al., 2010; 2011; Picinato-Pirola et al., 2012; Nascimento et al., 2020). O 

tratamento que corrige essa discrepância durante o período de crescimento ósseo 

pode ser insatisfatório e ocorrer consolidação da deformidade na fase adulta e 

permanência das alterações funcionais e do DMO (Trench, Araújo, 2015; Zere et al., 

2018). 

Outra ocorrência comum que pode acompanhar o desenvolvimento é a presença 

de obstrução das vias aéreas superiores, ou alterações na configuração nasal, o que 

leva a alterações no modo respiratório e, por conseguinte, no desenvolvimento 

craniofacial e na função neuromuscular (Berlese et al., 2012b; Milanesi et al., 2019). 

A AOS é um distúrbio respiratório do sono caracterizado pela interrupção ou redução 

do fluxo de ar na respiração, devido à obstrução das vias aéreas superiores pelo 

colapso das estruturas faríngeas na inspiração (Pham, Schwartz, 2015). Pacientes 

com AOS, sejam eles crianças ou adultos, apresentam DMO (Braga et al., 2013; Folha 

et al., 2015; De Felício et al., 2016; 2018; Diaféria et al., 2017; Valarelli et al., 2018; 

Prikladinick et al., 2017).  

As DTMs, que compreendem alterações musculoesqueléticas e neuromusculares 

que envolvem as articulações temporomandibulares, os músculos mastigatórios e 

tecidos associados (Greene et al., 2010) também envolvem com frequência os DMOs. 

Alterações na mastigação, deglutição, fala, incluindo prejuízos na força e coordenação 

da musculatura orofacial e mastigatória (Ferreira et al., 2009; De Felício et al., 2012a; 

Ferreira et al., 2014; 2019; Mapelli et al., 2016; Marim, 2019; Fassicollo et al., 2019, 

2021) foram observados em pacientes que procuraram por tratamento. 

O DMO também se manifesta nas mais diversas doenças genéticas, 

degenerativas, crônicas, metabólicas (Pedroni-Pereira et al., 2016; Martinez et al., 

2019; Barbosa et al., 2020) e demais síndromes (Pinheiro et al., 2018; Zanin et al., 

2020) que o indivíduo possa ter ao longo da vida. Além disso, uma série de 

modificações estruturais e funcionais acontecem na região orofacial durante o 

processo natural de envelhecimento (Peyron et al., 2017).  
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Validações do protocolo AMIOFE 

 

O protocolo AMIOFE foi validado quanto ao critério para crianças de 6 a 12 anos 

de idade, por meio da correlação positiva com a avaliação tradicional (r=0,85; p<0,01), 

considerada a referência no diagnóstico dos DMOs (Felício, Ferreira, 2008). Quanto 

à confiabilidade do instrumento, neste estudo, a estabilidade foi determinada em 0,99 

no teste-reteste (intra-examinador) e a equivalência em 0,99 no teste-reteste 

interexaminador.  

O AMIOFE também é valido para jovens e adultos com DTM (De Felício et al., 

2012a). A análise de convergência com o NOT-S mostrou um coeficiente de 

correlação de r= - 0,86 (p<0,01), o qual foi negativo, pois as escalas são inversas. O 

constructo foi definido com base na técnica para grupos conhecidos, que mostrou 

diferença significante nos escores das categorias do protocolo AMIOFE entre os 

grupos controle e com DTM, bem como na comparação do grupo DTM antes e após 

a intervenção terapêutica. A confiabilidade do instrumento foi de 0,92 intra-examinador 

e 0,88 no interexaminador. O protocolo AMIOFE também apresentou bons índices de 

sensibilidade (80,5%) e especificidade (80%) para o diagnóstico de DMO.  

Felício et al. (2015) traduziram e adaptaram transculturalmente o protocolo 

AMIOFE para a língua italiana, devido à falta de instrumentos de avaliação 

miofuncional orofacial nessa língua em nível ordinal de medida. O protocolo foi 

traduzido de sua versão em inglês, de acordo com a publicação original, para a língua 

Italiana. A partir desta tradução foram seguidos os passos necessários para a 

adaptação transcultural, sendo eles: reconciliação (versão de consenso), revisão por 

um comitê de especialistas, retrotradução, aprovação da versão final e pré-teste do 

instrumento.  

Posteriormente, Scarponi et al. (2018) demonstram a consistência interna do 

AMIOFE em língua italiana (Cronbach α = 0,71), a validade concorrente em relação 

ao NOT-S (r=-0,38; p<0,042), a validade de constructo pela diferença significativa 

entre grupo controle e grupo DMO e a capacidade do instrumento de refletir a 

mudança decorrente da intervenção terapêutica no grupo com DMO, ou seja, a 

responsividade. Quanto à confiabilidade, houve equivalência em 0,97 na análise 

interexaminador, em 0,98 no teste-reteste intra-examinador, além de adequada 

consistência interna.  
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Como previamente mencionado, o acúmulo de evidências relacionadas ao uso de 

um teste quanto à sua eficácia também é um indicador de validade (Pernambuco et 

al., 2017). O Protocolo AMIOFE vem sendo empregado em diversas pesquisas 

científicas desde sua publicação. Seu desempenho na caracterização de grupos e no 

diagnóstico do DMO presentes em diversas patologias de base, que afetam o sistema 

estomatognático, contribui para o aprimoramento de suas características 

psicométricas na medida em que endossam sua validade. 

Especificamente, sua aplicação contribui no entendimento dos padrões de 

normalidade para as condições miofuncionais orofaciais de jovens e adultos 

saudáveis (Felício et al, 2009; Mangilli et al., 2012; Trevisan et al., 2013; Sidequersky 

et al., 2016), além de auxiliar na seleção de indivíduos saudáveis para estudos que 

investigam o desenvolvimento e alterações relacionadas à linguagem (Wiethan et al., 

2014; Nóro et al., 2015; Wiethan et al., 2016; Glória et al., 2016; Donicht et al., 2019; 

Nóro, Motta, 2019; Nóro et al., 2019; 2020) e habilidades motoras da fala (Keske-

Soares et al., 2018). 

As alterações miofuncionais orofaciais em crianças também vêm sendo 

investigadas por meio de sua aplicação nos casos de má-oclusão (Medeiros et al., 

2009), respiração oral (Berlese et al., 2012a,b; Mattos et al., 2017; 2018) e distúrbios 

respiratórios do sono (De Felício et al., 2016; Branco et al., 2019). 

Sua aplicação em adultos envolve as alterações relacionadas a acromegalia 

(Mangilli et al., 2011), DTM (De Felício et al., 2012a,b; Weber et al, 2013; Ferreira et 

al., 2014; Mapelli et al., 2016; Ferreira et al., 2017a,b; 2019; Fassicollo et al., 2019; 

2021; Marim et al., 2019), distúrbios respiratórios do sono (Braga et al., 2013; Folha 

et al., 2015; Prikladnicki et al., 2017), distrofia miotônica (Ercolin et al., 2013), doenças 

metabólicas (Martinez et al., 2019) e síndrome de Sjogreen (Zanin et al., 2020).  

Os resultados de intervenções terapêuticas também foram verificados por meio de 

sua utilização (De Felício et al., 2010b; De Felício et al., 2012a; Braga et al., 2013; 

Melchior et al., 2013; Maffei et al., 2014; Bueno et al., 2015; Machado et al., 2016; 

Melchior et al., 2016; 2018; Pinheiro et al., 2018; Rodrigues et al., 2018; Scarponi et 

al., 2018; Ibrahim et al., 2019; Melchior et al., 2019; Portalete et al., 2019; Begnoni et 

al., 2020; Brandão et al., 2020). 
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Outros instrumentos disponíveis e validados para triagem e avaliação das 

condições miofuncionais orofaciais 

 

O NOT-S é um teste de triagem rápida das funções orofaciais, desenvolvido por 

Bakke et al. (2007), podendo ser aplicado por diversos profissionais da área da saúde. 

Este foi o primeiro teste validado, com o propósito de acessar problemas/disfunções 

nas estruturas e músculos da face e na funcionalidade do sistema estomatognático.  

Seu conteúdo é dividido em doze domínios, sendo os seis primeiros com questões 

de anamnese, compreendendo: função sensorial; respiração; hábitos; mastigação e 

deglutição; saliva e secura da boca; e os outros seis domínios referentes à avaliação 

clínica, compreendendo: aparência da face no repouso e tarefas a ela relacionadas; 

respiração nasal; expressão facial; músculos mastigatórios e função mandibular; 

função motora oral e fala. O NOT-S possui uma escala nominal em que os valores só 

refletem se a característica observada no sujeito está normal (escore zero) ou com 

presença de algum problema/desordem (escore 1), ou seja, envolve um julgamento 

dicotômico (De Felício et al., 2012a).  

O NOT-S como teste de triagem das condições miofuncionais orofaciais é validado 

e confiável, podendo ser aplicado em sujeitos com um amplo limite de idades. Na 

comparação entre grupo controle e grupo DMO o NOT-S apresentou sensibilidade de 

0,96 e especificidade de 0,63, além de uma confiabilidade inter e intra-examinador de 

85% e 95-99% respectivamente (Bakke et al., 2007). Sua versão em português 

também se mostrou válida para crianças de 8 a 14 anos (Leme et al., 2012).  

Bergendal et al. (2014) revisaram os dados de nove publicações internacionais que 

aplicaram o NOT-S em pacientes com as mais diversas patologias de base que afetam 

as funções orofaciais, a fim de comparar os escores de indivíduos saudáveis com os 

de pacientes, além de caracterizar o padrão do DMO associado a cada diagnóstico e 

faixa etária. Os resultados do estudo contribuem para a validade do instrumento. 

Tendo em vista que a precisão do AMIOFE poderia ser aumentada a partir da 

ampliação de suas escalas numéricas, bem como do número de itens a ser avaliado, 

sua versão foi expandida. O protocolo AMIOFE-Expandido se mostrou válido para 

crianças quanto ao critério na análise concorrente com o protocolo AMIOFE (De 

Felício et al., 2010a). O AMIOFE-Expandido também é valido quanto ao constructo e 

ao critério para jovens e adultos com AOS, apresentando bons valores de 
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sensibilidade (0,91) e especificidade (0,77), além de boa concordância entre 

examinadores (0,80) (Folha et al., 2015). 

Outro protocolo, denominado MBGR, permite uma ampla avaliação das condições 

miofuncionais orofaciais, bem como diagnostico dos DMOs. A avaliação com o MBGR 

compreende a pesquisa da queixa e histórica clínica do indivíduo, além da avaliação 

da postura de cabeça e de ombros; medidas da face, movimento mandibular e 

oclusão; análise facial; exame intra-oral; mobilidade, tonicidade e dor à palpação; e 

das funções de respiração, mastigação, deglutição, fala e fonação (Genaro et al., 

2009). A validade de conteúdo do MBGR foi verificada com base na literatura e a 

validação de critério para jovens e adultos com DTM foi realizada em comparação 

com o protocolo AMIOFE, sendo verificadas correlações significantes nos itens 

correspondentes entre o MBGR e AMIOFE. A validade de constructo foi realizada por 

meio da relação entre os dados obtidos para os grupos controle e DTM e exames 

instrumentais. Correlações significantes entre o resultado de dor à palpação do MBGR 

e o limiar de dor determinado por meio do algômetro digital foram verificadas (Bueno 

et al., 2020).  

Tendo em vista o atual crescimento da população idosa em todo o mundo, foi 

proposto o protocolo AMIOFE para idosos (AMIOFE-Idosos), desenvolvido com base 

no AMIOFE-Expandido (De Felício et al., 2017). Com ele, é possível avaliar em 

sujeitos com 60 anos ou mais, as estruturas e músculos orofaciais no repouso, na 

mobilidade e nas funções, incluindo a fala, além da respiração, deglutição e 

mastigação. Neste estudo, além da validação de conteúdo e de critério, foram 

verificadas demais propriedades psicométricas do protocolo, bem como o ponto de 

corte para o diagnóstico de DMO nesta população. Por meio da análise da curva ROC, 

verificou-se que o escore total do AMIOFE-Idosos foi significantemente diferente da 

chance para detecção da presença do DMO [AUC=0,826; P<0,001; CI: 0,73-0,90], 

com o escore 202 como nota de corte. Os valores de sensibilidade e especificidade 

foram 82,89% e 83,33% respectivamente. 

Outros instrumentos de triagem e avaliação das alterações orofaciais e funções 

estomatognáticas foram desenvolvidos, porém não há na literatura informações sobre 

sua validação. Whitaker et al. (2009), elaboraram um protocolo de avaliação clínica 

da função mastigatória que contempla o detalhamento dos aspectos morfológicos e 

neurofisiológicos da função e das demais estruturas envolvidas.  
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O Protocolo de Avaliação Orofacial Interdisciplinar para Crianças e Adolescentes 

foi proposto para detecção rápida dos sinais de alterações morfológicas e das funções 

do sistema estomatognático, podendo ser aplicado por ortodontistas e fonoaudiólogos 

(Grandi, 2012). O protocolo compreende a pesquisa da história clínica e avaliação da 

respiração, deglutição, perfil morfológico da face, configuração nasal, de tonsilas e 

adenóides, frênulo língual, lábios, oclusão, e postura corporal. 

 

3.3. Avaliação de tecnologias de informação e comunicação em saúde 

 

Sistemas eletrônicos em saúde 

 

A utilização de tecnologias e dispositivos eletrônicos é comum na vida da grande 

maioria da população mundial. Sua utilização torna-se essencial quando pensamos 

em otimização de processos, produção de conhecimento e construção de redes de 

comunicação e informação.  

A trajetória crescente da produção de tecnologias e inovações nos últimos anos é 

notável, e sua incorporação no cotidiano, inevitável. Especialmente quando 

direcionamos nosso foco para as TICs, percebemos uma série de soluções cabíveis 

às necessidades humanas (Rodriguez Loya et al., 2014). Na área da saúde são 

evidentes os esforços dos gestores das diversas organizações, universidades e 

centros de saúde em aliar o conhecimento e inovação tecnológica com os processos 

em saúde (WHO, 2006). 

As TICs abrangem todas as formas de tecnologia digital que facilitam a captura 

eletrônica, processamento, armazenamento e troca de informações (Gagnon et al., 

2012). Para tanto, diversos tipos de sistemas de informação auxiliam nessa 

organização para saúde, como sistemas de comunicação e arquivamento de imagens, 

sistemas de informação laboratorial, sistemas de apoio à decisão clínica e sistemas 

de registro eletrônico de saúde (Electronic Health Record - EHR) (Rodriguez Loya et 

al., 2014).  

Os sistemas de EHR em particular representam a coleta longitudinal de dados por 

meio eletrônico durante a rotina de cuidados em saúde (Denaxas, Morley, 2015). O 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br) realiza desde 2013 pesquisas anuais sobre o uso das TICs nos 

estabelecimentos de saúde em todo o território nacional - TIC Saúde. Os dados 
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referentes ao ano de 2019 mostram que a utilização de EHR foi diferente entre os 

estabelecimentos públicos (74%) e privados (88%) e nas diferentes regiões 

geográficas do país, sendo o Norte a região com menor disponibilidade de sistemas 

eletrônicos (74%), enquanto o Sul do país alcançou melhor percentual (90%). O 

percentual total de estabelecimentos brasileiros públicos e privados, com existência 

de sistemas para registro eletrônico de dados dos pacientes aumentou em 9% de 

2018 para o ano de 2019. O relatório ainda informou que as funcionalidades 

eletrônicas desses sistemas se concentram em sua maior parte nas funções 

administrativas e troca de informações entre estabelecimentos, enquanto uma menor 

parcela oferece as funções de suporte à decisão clínica (TIC Saúde, 2020).  

Na área médica, a adoção de EHR pode estar relacionada, dentre outros fatores, 

com a menor incidência de internações prolongadas (Hessels et al., 2015) e com a 

promoção de eficiência e redução de custo em pesquisas clínicas (Cowie et al., 2017).  

Em Fonoaudiologia, os sistemas EHR buscam favorecer a avaliação e organização 

de dados tanto na prática clínica como em pesquisas (De Felício et al., 2014; Santos 

et al., 2016). Além do EHR, outros tipos de sistemas são usados de forma abrangente 

para facilitar os processos, tanto na clínica, como no ensino de Fonoaudiologia 

(Rondon-Melo, Andrade, 2016). A telereabilitação é amplamente utilizada, 

considerando o aspecto atrativo dos sistemas eletrônicos e sua eficácia na terapia 

fonoaudiológica da fala e linguagem (Brancalioni, Keske-Soares, 2016; Sotero, 

Pagliarin, 2018), afasia (Rybarczyk, Gonçalves, 2016), função motora da língua 

(Furlan et al., 2019; Maia et al., 2019) distúrbios respiratórios do sono (Goswami et al, 

2019) e autocuidado após laringectomia (Cnossen et al., 2016). Além disso, alguns 

websites disponibilizam informações acerca de problemas fonoaudiológicos, como o 

“Babies portal” (Corrêa et al., 2013) e o “Portal dos idosos” (Favoretto et al., 2017).  

O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) incentiva a adoção das TICs pelos 

profissionais e dispõe sobre seu uso com relação à qualidade dos equipamentos, 

conexão de internet, segurança do paciente e escolha dos programas e softwares, 

baseado nos critérios de usabilidade (Conselho Federal de Fonoaudiologia, 2020). 

Recentemente os esforços do conselho foram muito intensos para esclarecer e 

regulamentar as boas práticas de telefonoaudiologia, encorajadas no cenário de 

pandemia do novo Coronavírus, que se iniciou no fim do ano de 2019 (Resolução do 

CFFa Nº 580 de agosto de 2020).  
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Aplicações Web, sistema interativo, interface e interação usuário-computador 

 

A Web é um dos principais meios para a troca de informação e comunicação entre 

as pessoas, uma vez que, desde sua criação, possibilita a geração de espaços com 

maior dinamismo e flexibilidade para interação (Antonelli, 2016). Além disso, ela tem 

se tornado uma importante inovação das últimas décadas, sendo ressaltado desde 

cedo como importante ferramenta no suporte à decisão clínica e na telemedicina 

(Coiera, 1995).  

Todavia é importante desmembrar os conceitos de internet e Web. A internet é 

definida como uma rede de comunicação que interliga milhões de computadores em 

torno do mundo, enquanto a Web é a maneira como acessamos as informações por 

meio da internet (Antonelli, 2016). 

Um sistema interativo é aquele que permite ao usuário alcançar determinados 

objetivos por meio da interação com a interface, serviços e pessoas. Tais elementos 

incluem equipamentos, materiais, programa de computador, documentação técnica, 

serviços, equipe de manutenção, entre outros (ISO 9241-11, 2018).  

A interface compreende toda parte do sistema com a qual o usuário mantém 

contato físico, perceptivo ou conceitual durante a interação (Moran, 1981). De forma 

mais simples, podemos explicá-la como sendo integrante de duas principais porções: 

hardware, que compreende o teclado, mouse, monitor, e demais componentes e 

software, que compreende os botões, ícones, menus, entre outros (Prates, Barbosa, 

2007). 

A interface é o único meio de contato entre o usuário e o sistema (Hix, Hartson, 

1993). Ela permite que ocorra a interação entre esses dois elementos por meio de 

trocas, a fim de serem alcançados determinados objetivos em determinados contextos 

de uso, por meio de estratégias como manipulação e comunicação (Barbosa, Silva, 

2010). Rocha e Baranauskas (2003) ressaltam que a interação entre o usuário e o 

sistema deve se dar de forma que as pessoas possam executar suas atividades com 

produtividade e segurança.  

O número de usuários de computador que não são programadores é crescente, 

tais como os profissionais de saúde, o que torna essencial a criação de interfaces de 

sistemas interativos que atendam aos requisitos desejados por esse público (Moran, 

1981). Para tanto, a análise da usabilidade de sistemas em saúde se mostra um 

método eficaz e de fácil aplicação, que permite revelar os problemas em uma interface 
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na visão de seus usuários finais (Karahoca et al., 2010; Khajouei et al. 2018; Maramba 

et al., 2019).  

 

Avaliação da usabilidade 

 

A usabilidade é um campo estudo da Ergonomia e Interação Humano-Computador, 

de âmbito multiprofissional, que se preocupa com o desenvolvimento e 

implementação de interfaces de qualidade, para permitir ao usuário realizar suas 

tarefas com segurança, eficiência, eficácia e satisfação (Afonso et al., 2009; Barbosa, 

Silva, 2010). O estudo da interação humano-computador é pautado no projeto, 

avaliação e implementação de sistemas interativos para uso humano, juntamente com 

a análise dos fenômenos acerca dessa interação: (1) a natureza da interação, (2) o 

contexto de uso de computadores, (3) as características humanas, (4) o sistema 

computacional e arquitetura da interface e (5) o processo de desenvolvimento (Hewett 

et al., 1992). 

Os conceitos acerca dessa interação para implementação dos sistemas eletrônicos 

possuem diferentes definições de acordo com as principais referências sobre o tema 

e devem ser levadas em consideração na elaboração dos métodos de avaliação da 

usabilidade (Folmer, Bosh, 2004). 

Shackel (1991) definiu usabilidade como sendo a melhor interação possível entre 

usuário, tarefa, ferramenta e meio ambiente. A definição de usabilidade proposta pelo 

autor se organiza em quatro atributos: 

 Efetividade: Competência em completar determinada tarefa com o sistema; 

 Facilidade para aprender: Tempo despendido para completar determinada tarefa; 

 Flexibilidade: Adaptação às variações que determinada tarefa pode apresentar; 

 Atitude: Satisfação em usar o sistema considerando o cansaço, desconforto, 

frustração e esforço pessoal para completar determinada tarefa. 

Segundo Nielsen (1993), a satisfação na qual os usuários de um sistema terão ao 

utilizá-lo depende de sua aceitabilidade, tanto no sentido social como prático. A 

aceitabilidade prática abrange os fatores de custo, suporte e confiabilidade, além da 

utilidade, item que diz se o sistema pode ser usado para atingir determinada tarefa. A 

utilidade é desmembrada em dois conceitos, funcionalidade – o sistema pode fazer 
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aquilo que precisa – e usabilidade – quão bem os usuários podem usar a 

funcionalidade. Para tanto, Nielsen define os cinco atributos de usabilidade:  

 Facilidade para aprender: O sistema deve ser fácil de aprender e o usuário pode 

completar rapidamente uma tarefa; 

 Eficiência: O sistema deve ser eficiente, para que o usuário tenha altos níveis de 

produtividade ao utilizá-lo; 

 Facilidade para lembrar: O usuário deve facilmente lembrar-se de como utilizar o 

sistema após ficar algum período sem utilizá-lo; 

 Erros: O usuário deve facilmente recuperar-se de erros, quando ocorrem; 

 Satisfação: O sistema deve ser agradável aos usuários.  

A International Organization for Standardization (ISO 9241-11, 2018) define 

usabilidade como a extensão na qual um sistema pode ser utilizado por usuários 

específicos, para atingir metas especificadas com eficácia, eficiência e satisfação em 

um contexto específico de uso. A organização explica os principais conceitos 

envolvidos na avaliação de usabilidade e orienta que os métodos para sua realização 

sejam pautados nos seguintes atributos: 

 Efetividade: Precisão na qual os usuários podem completar uma tarefa específica 

utilizando o sistema; 

 Eficiência: Os recursos despendidos pelo usuário para completar com precisão 

uma tarefa específica utilizando o sistema; 

 Satisfação: Conforto e aceitabilidade do sistema.  

O mais adequado é que a avaliação de usabilidade seja feita durante a construção 

do design da interface, para que os resultados possam servir como um feedback para 

as modificações necessárias (Dix et al., 2004). Esse processo é conhecido como 

design centrado no usuário, em que a construção e melhorias em um ambiente virtual 

são feitas para satisfazer o usuário final com base em sua experiência e opinião 

(Couture et al., 2018; Marien et al., 2019).  

A escolha dos métodos para a avaliação, bem como da sequência de investigação 

de usabilidade, depende dos requisitos da tecnologia a ser testada e de suas etapas 

de desenvolvimento (Hewett et al., 1992; Lewis, 1995; Folmer, Bosh, 2004). De modo 

geral, vários materiais e métodos são utilizados para a avaliação de interfaces a fim 

de possibilitar a identificação de diversos problemas de usabilidade (Gagnon et al., 
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2012; Cnossen et al., 2016; Couture et al., 2018; Maramba et al., 2019; Broekhuis et 

al., 2019; Marien et al., 2019). 

De acordo com Dix et al. (2004), alguns fatores devem ser considerados na 

escolha dos métodos de avaliação de usabilidade, tais como o estágio do 

desenvolvimento do sistema, o tipo de avaliação, o caráter subjetivo ou objetivo da 

avaliação, os tipos de medidas e informações fornecidas, o imediatismo da resposta, 

o nível de interferência aplicado e os recursos disponíveis.  

Segundo Lewis (1995), em sua maioria, as avaliações de usabilidade podem 

assumir caráter subjetivo (qualitativo) ou objetivo (quantitativo). Dados subjetivos 

referem-se a opiniões ou atitudes dos usuários frente aos problemas na interface de 

um sistema, que podem ser expressos livremente ou com o auxílio de questionários, 

e os dados objetivos podem ser mensurados pelo desempenho do usuário ao 

completar uma determinada tarefa utilizando o cenário virtual em questão. 

Em revisão de literatura, Maramba et al. (2019) encontraram que os métodos 

quantitativos mais utilizados na avaliação de usabilidade, para as diferentes áreas de 

conhecimento, são os questionários e a medida da conclusão de uma tarefa (task 

completation). Já os métodos qualitativos mais empregados são o protocolo “Think-

Aloud”, entrevistas, grupos focais e teste heurístico.   

Na literatura é possível encontrar diversos questionários disponíveis para a 

avaliação de usabilidade, apesar de que sua escolha deve ser pautada nos requisitos 

do sistema e na validade do instrumento (Folmer, Bosh, 2004; Maramba et al., 2019). 

A seguir serão apresentados os mais comumente encontrados na literatura, em 

especial para a área da saúde.   

Brooke (1986) desenvolveu um instrumento para avaliação de sistemas eletrônicos 

denominado “System Usability Scale – SUS”, composto por dez itens que fornecem 

uma visão geral da usabilidade. Este instrumento pode ser utilizado para avaliação de 

diversos tipos de produtos e serviços (Campbell et al., 2011; Kortum, Bangor, 2013) e 

apesar de ser amplamente utilizado em sistemas eletrônicos em saúde, sua eficácia 

nesta área de conhecimento ainda é discutida (Broekhuis et al., 2019). 

Os questionários de IBM “After-scenario questionnaire – ASQ”, “Post study system 

usability questionnaire - PSSUQ” e o “Computer usability system questionnaire – 

CSUQ” desenvolvidos por Lewis (1991; 1992; 1995) são específicos para o uso 

baseado no cenário do teste de usabilidade e medem a satisfação do usuário. As 

propriedades psicométricas destes questionários foram verificadas (Lewis, 1995) e 
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pode ser utilizado para diferentes tipos de sistemas (Schnall et al., 2012; Fazzino et 

al., 2018).  

Os dez princípios de usabilidade heurística de Nielsen (1993) é um dos modelos 

mais aplicados na avaliação de sistemas em saúde (Karahoca et al., 2010; Couture et 

al., 2018; Khajouei et al., 2018). Esse tipo de avaliação envolve a inspeção da interface 

por meio de uma série de princípios conhecidos como heurísticas. Esse método é 

considerado simples e de baixo custo, podendo detectar diversos problemas de 

usabilidade com a recomendação de pelo menos três até cinco avaliadores, sendo 

eles especialistas em usabilidade ou outros tipos de usuários (Nielsen, 1993; Nielsen, 

Landauer, 1993). 
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4. DESENHO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de dois estudos principais, de acordo com 

seus objetivos gerais: (1a) analisar a validade de grupos conhecidos do protocolo 

AMIOFE; (1b) determinar os escores de corte que classificam casos com e sem 

distúrbio miofuncional orofacial na população infantil e adulta; (2a) verificar a 

usabilidade da versão para a Web do AMIOFE e (2b) se o manuseio da interface 

promove o aprendizado. Sendo assim, a apresentação dos métodos, resultados e 

conclusão está dividida em duas partes. A primeira, a qual denominou-se estudo 1 

contempla os objetivos 1a e 1b. A segunda, o estudo 2, contempla os objetivos 2a e 

2b. O Quadro 1 apresenta a síntese do desenho dos estudos, que serão explicados 

na sequência. 

 

Quadro 1. Desenho da pesquisa 

Objetivos Participantes Especificações 

Estudo 1   

1. Analisar a validade de conteúdo do 
AMIOFE para diversas condições que 
podem afetar o sistema estomatognático 
e suas funções. 

2. Verificar a consistência interna do 
AMIOFE. 

3. Determinar o valor de normalidade para o 
escore total do AMIOFE. 

4. Determinar os valores que permitem dizer 
quando sujeitos com DMO realmente 
diferem daqueles livres do problema e, 
portanto, o tratamento seria indicado. 

Avaliações de: 

 Crianças (n=60) 

 Jovens e 

adultos (n=244) 

 Total = 304 

 

Banco de Dados 

(n=304)  

 

Estudo 2   

5. Analisar e aprimorar a usabilidade da 
versão AMIOFE-Web. 

6. Investigar se há relação entre o nível de 
experiência dos avaliadores da interface 
do AMIOFE-Web e os julgamentos de 
usabilidade. 

7. Investigar se o manuseio da interface 
promove um efeito de aprendizado, 
deduzido do tempo para completar a 
tarefa. 

 Alunos de 
Fonoaudiologia 
(n=6) 

 Fonoaudiólogos 
(n=6) 

 Total = 12 

Protocolos 
AMIOFE impressos 
do banco de dados 
do LISE, de 
avaliações 
previamente 
realizadas, para 
transferência na 
versão Web 
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5. ESTUDO 1 

 

5.1. MÉTODO 

 

O estudo 1 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, CAAE: 

013768.3.0000.5440, protocolo n. 1211/2018. Os dados foram coletados do banco de 

dados do Núcleo de Apoio a Pesquisa em Morfofisiologia do Complexo Craniofacial 

(NAP-CF) da FMRP-USP, especificamente no Laboratório de Investigação do Sistema 

Estomatognático (LISE). 

 

Seleção da amostra 

 

Ao todo foram selecionados 304 registros de indivíduos do gênero feminino e 

masculino, sendo 60 crianças (6-12 anos de idade) e 244 jovens e adultos (18-50 anos 

de idade). As crianças foram divididas em três grupos: má oclusão classificada como 

mordida aberta anterior (MAA), AOS e controle (C) infantil. Os jovens e adultos 

compuseram outros quatro grupos: DTM, DDF padrão classe II (CII), DDF padrão 

classe III (CIII) e controle adulto. Para comparações entre grupos estes foram 

ajustados por gênero e idade. O número mínimo de participantes por grupo foi 

determinado pela análise prévia quanto ao número amostral necessário para haver 

força estatística com o protocolo AMIOFE e este número foi 13 indivíduos para o 

escore total (De Felício et al., 2012a). Em ambas as faixas etárias, os grupos foram 

ajustados por idade e sexo. 

Os pacientes foram selecionados entre aqueles em acompanhamento nas 

Faculdades de Medicina ou Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo e os controles eram pessoas da comunidade universitária ou não. Os objetivos 

e os métodos da pesquisa foram explicados e apenas aqueles que aceitaram 

participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após sua 

leitura, foram incluídos.  
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Critérios de inclusão 

 

Para serem incluídas as crianças deveriam estar na fase de dentição mista e com 

idade variando de 6 a 12 anos, enquanto os adultos deveriam ter idades entre 18 e 60 

anos. Adicionalmente, de acordo com os grupos os critérios foram: 

 Crianças saudáveis: apresentar boa relação maxilomandibular anteroposterior e 

transversal, trespasse vertical e horizontal dos dentes incisivos entre 1 e 4 mm e 

sem indícios de AOS;  

 Adultos saudáveis: livres de sinais e sintomas de DTM, AOS, DDF e de patologias 

ou má formações do pescoço e do sistema estomatognático, ter no mínimo 28 

dentes permanentes, trespasse vertical e horizontal dos dentes incisivos entre 1 e 

4 mm, não ter mordida cruzada posterior ou anterior;  

 Crianças com má oclusão: apresentar má oclusão, previamente determinada no 

exame clínico odontológico, acrescido de cefalogramas em norma lateral, para a 

determinação do padrão de crescimento craniofacial, realizada para o início do 

tratamento ortodôntico;  

 Crianças com diagnóstico de AOS, por meio de polissonografia de noite inteira 

(Índice de apneia e hipopneia obstrutiva: IAOH > 1,0 evento/hora) de acordo com 

critérios da de acordo com a da American Academy of Sleep Medicine (AASM), 

International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-III, AASM, 

2012).  

 Pacientes com DTM: ter diagnóstico de DTM, de acordo com o Diagnostic Criteria 

for TMD (DC/TMD) (Schiffiman, 2014) e classificados quanto ao grau de 

severidade, segundo com o Protocolo para determinação da severidade dos sinais 

e sintomas de DTM ProDTMmulti-parte II (De Felício et al., 2009). 

 Pacientes com DDF: ter diagnóstico prévio de DDF, classe II ou III, por meio de 

exame clínico e radiográfico. 

 

Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo indivíduos obesos de acordo com critérios da OMS 

(Organização Mundial da Saúde, 1998, 2007), em uso crônico de analgésicos, anti-
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inflamatórios ou psicotrópicos, ou com síndromes genéticas, múltiplas deficiências, 

história de distúrbios neurológicos centrais ou periféricos, cirurgias e/ou de tumores 

ou traumas na região de cabeça e pescoço, que apresentassem cáries ou problemas 

periodontais. Foram também excluídos indivíduos em tratamento para problemas 

relacionados ao complexo craniofacial, que pudesse interferir nos resultados, dentre 

eles odontológico, fisioterápico ou fonoaudiológico. As exceções foram o uso de 

aparelho ortodôntico móvel para a correção de mordida aberta anterior em crianças 

ou fixo na fase que antecede a cirurgia ortognática para os participantes com DDF, 

desde que apresentassem ainda o problema de base.  

 

Procedimentos de avaliação 

 

Avaliação Miofuncional Orofacial 

 

O protocolo AMIOFE, composto pelas categorias: aparência/postura, mobilidade e 

funções (respiração, deglutição e mastigação) foi utilizado para a avaliação de todos 

os participantes ao vivo. As avaliações foram registradas em vídeo, para as análises 

complementares àquelas realizadas durante às sessões, conforme preconizado no 

método (Felício, Ferreira, 2008; De Felício et al., 2012a). Todas as avaliações foram 

realizadas por examinadores fonoaudiólogos experientes e com confiabilidade 

previamente testada.  

 

Análise dos dados 

 

Nas análises dos dados foram empregados os programas MedCalc (MedCalc 

Software, Mariakerke, Belgium, Version 11.0.1) e o Statistic 13.5.7 (StatSoft Inc., 

TIBCO). O nível de significância foi estabelecido em 0,05. A análise descritiva foi 

computada para todas as variáveis, de acordo com a faixa etária (crianças e jovens-

adultos) e os respectivos grupos.  

 

Confiabilidade  

 

A confiabilidade do protocolo AMIOFE foi determinada pelo coeficiente Cronbach 

alpha. Valores inferiores a 0,70 indicam consistência interna inadequada, valores 
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superiores a 0,7, mas inferiores a 0,9 foram considerados “adequados”, enquanto 

valores superiores a 0,9 foram considerados “excelentes” (Ensen, 2003). 

O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) foi utilizado para a análise de 

confiabilidade intra-examinador (teste-reteste) e entreexaminadores. A classificação 

adotada para o ICC foi a seguinte: pobre (< 0,4), razoável (0,4 – 0,59), bom (0,6 – 

0,74) e excelente (0,75 – 1,0) (Cicchetti, 1994). 

 

Validade de constructo 

 

Todas as análises foram realizadas separadamente para as amostras de crianças 

e de adultos e jovens. Para verificar a validade, os grupos controle e de pacientes 

foram comparados (Know groups validity). O teste de Kolmogorov-Smirnov indicou 

que a distribuição dos dados era não normal, portanto foi empregado o teste Kruskal-

Wallis, cada qual seguido do pós-teste de Conover, quando o teste indicou diferença 

estatística entre os grupos.  

 

Determinação dos pontos de corte para diagnóstico de DMO 

 

A análise de regressão logística foi aplicada para detectar o número de casos 

corretamente e incorretamente incluídos em cada grupo, para as amostras de crianças 

e de adultos e jovens, de acordo com o escore total do protocolo AMIOFE (ETAMIOFE). 

A análise da curva ROC foi efetuada para calcular a área sob a curva (AUC), o escore 

de corte do ETAMIOFE para o diagnóstico de DMO, bem como a sua sensibilidade e 

especificidade. 

 

Classificação do DMO quanto ao grau 

 

A classificação dos grupos quanto ao grau de DMO na amostra infantil foi realizada 

seguindo dois modelos. No primeiro, a média e desvio padrão do grupo controle, foi 

empregada para determinar o valor de corte. Posteriormente, os graus de DMO, se 

leve, moderado, grave ou muito grave, foram obtidos subtraindo a cada passo ~ 1 

desvio-padrão. A aproximação foi necessária, porque não há ETAMIOFE com valores 

decimais. No segundo, o valor de corte determinado por meio da curva ROC definiu o 

limite de normalidade, ou seja, participantes com um ETAMIOFE maior que escore de 
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corte foram classificados como apresentando condição miofuncional normal. 

Participantes com escores igual ou menor que valor de corte foram classificados como 

tendo DMO. Para a classificação da amostra adulta, apenas o segundo modelo foi 

adotado. 

 

Tamanho do efeito (Effect size) 

 

Para calcular a magnitude da diferença independente do tamanho da amostra, o 

tamanho do efeito foi obtido pelo Rosenthal’s r (Rosenthal, 1991) - (Effect size = ESr) 

- e interpretado como pequeno (r = 0,1), moderado (r = 0,3) ou grande (r = 0,5). Para 

tanto, os pacientes foram agrupados (grupo P) e comparados ao grupo controle pelo 

teste de Mann-Withney e, posteriormente calculado o Esr das categorias e escore 

total, separadamente para as amostras de crianças e jovens/adultos. O tamanho ou 

magnitude do efeito ou diferença, aqui abreviado como ESr, pode indicar a relevância 

clínica dos resultados.  

 

5.2. RESULTADOS 

 

Confiabilidade do protocolo AMIOFE 

 

O coeficiente Conbrach α calculado a partir dos dados dos participantes da amostra 

infantil (n= 60) foi de 0,84 e de 0,874, considerando os participantes jovens e adultos 

(n=244). Calculado com todos os dados (304) o coeficiente Cronbach α foi igual 0,836, 

portanto a confiabilidade foi adequada. 

O ICC das avaliações com o AMIOFE foi excelente (interexaminador: 0,80 a 0,93) 

(intraexaminador: 0,92 a 0,99), de acordo com a classificação de Cicchetti (1994).  

 

Primeiramente, são apresentados os resultados da amostra infantil e na sequência 

os da amostra de jovens e adultos. 
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CRIANÇAS 

 

Validade de constructo  

 

As crianças dos grupos AOS e MAA apresentaram escores significantemente 

menores que as do grupo C nas categorias aparência/postura, mobilidade, funções e 

consequentemente no escore total, o que indica a validade do protocolo AMIOFE para 

a avaliação e diagnóstico da condição miofuncional orofacial de crianças de 6 a 12 

anos. De acordo com ESr, a magnitude das diferenças entre os grupos C e de 

pacientes nas categorias e no ETAMIOFE teve grande significância clínica. A Tabela 1 

apresenta as características dos grupos e os resultados da avaliação. 

 

Tabela 1 - Características demográficas, escores da avaliação miofuncional orofacial 
(AMIOFE) e comparação dos grupos controle (C), apneia obstrutiva do sono (AOS) e mordida 
aberta anterior (MAA)  

  

C 
(n = 20) 

AOS 
(n = 20) 

MAA 
(n = 20) 

P 
[ESr] 

Sexo (%F)  60 50 55  

Idade Mediana (IIQ) 9 (8 - 10) 8,5 (8 - 10) 9 (8 - 10) 0,80* 

 Média 8,9 9,1 8,8  

 DP 1,59 1,59 1,44  

Aparência/Postura Mediana (IIQ) 17 (15 - 17)a 12,5 (12 - 13)b 13 (12 - 13)b < 0,0001 

(18) Média 15,85 12,25 12,9 [0,62] 

 DP 1,93 1,33 1,55  

Tamanho do efeito  Rosenthal r     

Lábios Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 2)b 2 (2 - 2)b < 0,0001 

(3) Média 2,80 1,90 2,00  

 DP 0,52 0,55 0,32  

Mandíbula Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 2)b 2 (2 - 2)b < 0,0001 

(3) Média 2,85 1,95 2,05  

 DP 0,49 0,51 0,39  

Bochechas Mediana (IIQ) 3 (2 - 3)a 2 (2 - 2)b 2 (2 - 2)b 0,002 

(3) Média 2,40 2,00 2,10  

 DP 0,50 0,00 0,31  

Face Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 2)b 2 (2 - 2)b < 0,0001 

(3) Média 2,80 2,05 2,05  

 DP 0,41 0,22 0,22  

Língua Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 2)b 2 (2 - 2)b < 0,0001 

(3) Média 2,90 1,95 2,00  

 DP 0,31 0,39 0,56  

Continua 
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C 
(n = 20) 

AOS 
(n = 20) 

MAA 
(n = 20) 

P 
[ESr] 

Palato duro Mediana (IIQ) 3 (2,5 - 3)a 2 (2 - 3)b 3 (2 - 3)a 0,051 

(3) Média 2,75 2,40 2,70  

 DP 0,44 0,50 0,47  

Mobilidade Mediana (IIQ) 49 (47 - 56)a 43 (40,5 - 46,5)b 39 (39 - 44)c < 0,0001 

(57) Média 50,8 43,7b 39 [0,62] 

 DP 4,97 3,51 6,40  

Lábios Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (1,5 - 2)b 2 (2 - 3)c 0,0001 

(12) Média 10,7 9,5 7,75  

 DP 1,53 1,70 2,17  

Língua Mediana (IIQ) 15 (12 - 18)a 12 (12 - 12)b 10 (7 - 12)c < 0,0001 

(18) Média 14,95 12,2 10  

 DP 2,78 0,41 2,85  

Mandíbula Mediana (IIQ) 14 (13 - 14,5)a 12 (10 - 13)b 12 (11 - 12,5)b 0,0001 

(15) Média 13,65 12 11,65  

 DP 1,31 1,72 1,04  

Bochechas Mediana (IIQ) 12 (11 - 12)a 10,5 (9,5 - 11)b 9,5 (8- 11,5)b 0,0002 

(12) Média 11,5 10 9,6  

 DP 1,15 1,62 1,79  

Funções Mediana (IIQ) 27 (26-28)a 21,5 (19,5-23,5)b 23,5 (23-25)c < 0,0001 

(29) Média 26,95 21,65 24,05 [0,66] 

 DP 1,19 2,92 2,09  

Respiração Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (1,5 - 2)b 2 (2 - 3)c < 0,0001 

(3) Média 2,9a 1,8 2,45  

 DP 0,31 0,52 0,51  

Deglutição Mediana (IIQ) 15 (14 - 15)a 12,5 (12 - 13,5)b 13 (12,5 - 14)b < 0,0001 

(16) Média 14,6a 12,55b 13,25  

 DP 0,88 1,47 1,25  

Mastigação Mediana (IIQ) 10 (9 - 10)a 7 (6 - 8)b 8 (7,5 - 10)c 0,0002 

(10) Média 9,4a 7,3b 8,35c  

 DP 0,82 1,63 1,42  

ETAMIOFE Mediana (IIQ) 93 (91 - 102)a 77,5 (73,5-81,5)b 75,5 (71,5-79,5)b < 0,0001 

(104) Média 94,25 77,6 75,95 [0,75] 

 DP 6,30 6,18 8,45  
C x Pacientes*     < 0,0001 

ESr C x cada grupo    0,80 0,79  

ESr AOSxMAA    0,14  
Os valores entre parênteses indicam os escores máximos do protocolo AMIOFE. P: probabilidade no teste 
estatístico de Kruskal Wallis. Significante P<0,05. *teste de Qui-quadrado, Medianas com diferentes letras 

sobrescritas indicam diferença significante no pós-teste de Conover. IIQ, IIQ: Limites interquartis. ESr: Magnitude 
das diferenças entre os grupos C e de pacientes (AOS e MAA considerados em conjunto) e de cada grupo 
calculadas pelo r de Rosenthal (Effect size).  
 

Conclusão 

 

 

 



52 

 

Determinação dos valores de normalidade para crianças 

 

A fim de efetuar a análise de regressão logística, os grupos AOS e MAA foram 

reunidos num único grupo, denominado Pacientes (P). As porcentagens de casos 

corretamente classificados são mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação de acordo com a análise de regressão logística para crianças 

Grupos 
Grupo Predito Porcentagem correta 

0 1  

C= 0 17 3 85,0% 

P = 1 3 37 92,5% 

Porcentagem de casos corretamente 
classificados 

90,0% 

 

 

 

Escore de corte, sensibilidade e especificidade 

 

Com base na análise da curva ROC, o ETAMIOFE foi significantemente diferente da 

chance para a detecção da presença de DMO [AUC = 0,964, P< 0,001, CI: 0,88-0,95]. 

Para o escore de corte de 87 a sensibilidade foi 90,0 % (IC: 76,3-97,2%) e a 

especificidade 90,0% (IC: 68,3-98,8%). No entanto, optou-se pela adoção do escore 

de corte de 89, melhorando assim a sensibilidade diagnóstica a qual passou a ser de 

95,0%, enquanto a especificidade foi de 85,0% (62,1-96,8), como mostrado na Figura 

1.  
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Figura 1 - Curva ROC – Taxa de verdadeiros positivos (sensibilidade) plotada em função da 
taxa de falsos positivos (100-especificidade) para diferentes pontos de corte do escore total 
do protocolo AMIOFE (ETAMIOFE) para crianças saudáveis e pacientes. 

 
          

 

Classificação de acordo com o escore ETAMIOFE  

 

Como descrito, a classificação do grau do DMO foi analisada de duas maneiras. 

No modelo 1, adotou-se como escore de corte o valor da média do grupo controle 

menos o desvio padrão (94,25 - 6,30), apresentada anteriormente na Tabela 1. Para 

cada grau, um desvio padrão foi subtraído e o resultado foi aproximado a fim de definir 

o limite inferior. Desse modo, a classificação do escore total do AMIOFE (ETAMIOFE) 

para crianças ficou como segue:  

 

ETAMIOFE 

Sem DMO relevante: > 87 

Leve: de 87 a 82 

Moderado: 81 a 75 

Grave: 74 a 69 

Muito grave: < 69  

 

No modelo 2, com base na curva ROC, o escore de corte de 89 foi adotado. A partir 

do grau leve, três pontos foram subtraídos do limite superior para a definição dos 

limites inferiores e do grau sucessivo. No grupo C a maior parte dos participantes 
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tinham escores normais, enquanto nos grupos AOS e MAA houve maior número de 

indivíduos com graus grave e muito grave. 

 

ETAMIOFE 

Sem DMO relevante: > 90 

Leve: de 89 a 86 

Moderado: 85 a 82 

Grave: 81 a 78 

Muito grave: < 78 

 

Nas Figuras 2.a e 2.b são apresentadas as distribuições dos grupos, cada um com 

20 crianças, de acordo classificação. 

 

Figura 2.a - Distribuição dos grupos Controle (C), Apneia obstrutiva do sono (AOS) e Mordida 
aberta anterior (MAA) de acordo com a classificação do escore total do protocolo AMIOFE 
(ETAMIOFE) baseada na média e desvio padrão do grupo Controle (94,25 ± 6,30). 

 

 

        

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C

AOS

MAA

Sem DMO relevante (>87)  Leve (87-82) Moderado (81-75)

Grave (74-69) Muito grave (<69)
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Figura 2.b - Distribuição dos grupos Controle (C), Apneia obstrutiva do sono (AOS) e Mordida 
aberta anterior (MAA) de acordo com a classificação do escore total do protocolo AMIOFE 
(ETAMIOFE) baseado no escore de corte definido por meio da curva ROC. 

 

        

 

ADULTOS 

 

Validade de constructo 

 

Os grupos de adultos com DTM, CII e CIII apresentaram escores significantemente 

menores que as do grupo C nas categorias aparência/postura, mobilidade, funções e 

consequentemente no ETAMIOFE, o que indica a validade do protocolo AMIOFE para a 

avaliação e diagnóstico da condição miofuncional orofacial de jovens e adultos. Ainda, 

o grupo CII apresentou escores significativamente menores na categoria 

Aparência/postura que os grupos DTM e CIII, e na categoria Mobilidade que o grupo 

DTM. Na categoria Funções e no ETAMIOFE houve diferença significativa entre os três 

grupos de pacientes. De acordo com r de Rosenthal, a magnitude das diferenças entre 

os grupos C e pacientes agrupados teve grande significância clínica. A Tabela 3 

apresenta as características dos grupos, os resultados das avaliações e das 

comparações dos grupos. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C

AOS

MAA

Sem DMO relevante (>90)  Leve (89-86) Moderado (85-82)

Grave (81-78) Muito grave (<78)
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Tabela 3 - Características demográficas, escores da avaliação miofuncional orofacial 
(AMIOFE) e comparação dos grupos controle (C), desordem temporomandibular (DTM), 
deformidade dentofacial classe II (CII) e classe III (CIII)  

 C 
(n = 85) 

DTM 
(n = 85) 

CII 
(n = 28) 

CIII 
(n = 46) 

P 
[ESr] 

Sexo (%F) 76 81,1 78,6 50 0,18* 

Idade      

Mediana (IIQ) 29 (23,5-36,2) 30 (24,7-34) 28 (22,7-37,2) 29 (23,7- 6,5) 0,99 

Média 28,6 28,5 27,6 26,8  

DP 8,1 7,5 6,4 7,0  

Aparência/Postura 
(18) 

     

Mediana (IIQ) 16 (12 - 17)a 13 (12- 14)b 11 (9 - 12)c 12 (12 - 13)b < 0,0001 

Média 14,96 13,01 10,93 12,41 [0,49] 

DP 2,14 1,63 2,02 1,47  

Lábios (3)      

Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 3)b 2 (1 - 2)c 2 (2 - 2)b < 0,0001 

Média 2,81 2,26 1,61 2,11  

DP 0,39 0,44 0,50 0,48  

Mandíbula (3)      

Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 3)b 2 (2 - 2)c 2 (2 - 2)c < 0,0001 

Média 2,91 2,35 1,93 2,02  

DP 0,29 0,48 0,54 0,58  

Bochechas (3)      

Mediana (IIQ) 3 (2 - 3)a 3 (2 - 3)a 2 (1 - 2)b 2 (2 - 3)c 0,0004 

Média 2,59 2,51 1,86 2,28  

DP 0,50 0,67 0,71 0,58  

Face (3)      

Mediana (IIQ) 2 (2 - 3)a 2 (1,7 - 2)b 2 (1 - 2)b 2 (2 - 2)b < 0,0001 

Média 2,27 1,82 1,75 1,87  

DP 0,45 0,54 0,52 0,45  

Língua (3)      

Mediana (IIQ) 3 (2 - 3)a 2 (2 - 3)b 2 (2 - 2)c 2 (2 - 2)c < 0,0001 

Média 2,74 2,35 2,00 1,93  

DP 0,44 0,48 0,27 0,25  

Palato duro (3)      

Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 2 (2 - 3)b 2 (1 - 2)b,c 2 (2 - 3)b,d < 0,0001 

Média 2,78 2,07 1,79 2,20  

DP 0,45 0,74 0,79 0,65  

Mobilidade (57)      

Mediana (IIQ) 50 (48 - 54)a 48 (45 - 50)b 40,5 (38–44,5)c 43 (40 - 46)c < 0,0001 

Média 50,76 47,08 41,32 43,33 [0,52] 

DP 3,83 4,56 4,20 4,27  

Lábios (12)      

Mediana (IIQ) 12 (10 - 12)a 11 (9 - 12)b 9 (8 - 10)c 10 (9 - 10)c < 0,0001 

Média 11,25 10,52 9,00 9,54  

DP 1,00 1,69 1,47 1,44  

Continua 
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C 

(n = 85) 
DTM 

(n = 85) 
CII 

(n = 28) 
CIII 

(n = 46) 
P 
[ESr] 

Língua (18)      

Mediana (IIQ) 14 (12,75 - 17)a 13 (12 - 15)b 12 (12 – 12,5)c 12 (12 - 13)c < 0,0001 

Média 14,58 13,80 12,14 12,76  

DP 2,33 2,09 1,18 1,69  

Mandíbula (15)      

Mediana (IIQ) 13 (12 -14,25)a 12 (10,75 - 13)b 10 (10 - 12)b,c 10 (10 - 12)b,d < 0,0001 

Média 13,19 11,67 11,21 11,00  

DP 1,48 1,73 1,55 1,33  

Bochechas (12)      

Mediana (IIQ) 12 (12 - 12)a 12 (11 - 12)b 9 (8 – 10,5)c 10 (9 - 11)d < 0,0001 

Média 11,75 11,09 8,96 10,02  

DP 0,53 1,32 1,62 1,71  

Funções (29)      

Mediana (IIQ) 27 (26 – 28)a 24 (23 - 25)b 20 (19 - 22)c 22 (21 - 24)d < 0,0001 

Média 27,02 23,85 20,39 22,20 [0,68] 

DP 1,71 2,21 2,53 2,70  

Respiração (3)      

Mediana (IIQ) 3 (3 - 3)a 3 (3 - 3)a 2 (1 - 2)b 2 (2 - 3)c < 0,0001 

Média 2,88 2,88 1,68 2,32  

DP 0,32 0,36 0,67 0,64  

Deglutição (16)      

Mediana (IIQ) 15 (14 - 16)a 14 (13 - 14)b 12 (11 – 12,5)c 12 (11 - 13)c < 0,0001 

Média 14,92 13,41 11,71 12,22  

DP 1,27 1,65 1,74 1,78  

Mastigação (10)      

Mediana (IIQ) 10 (8 - 10)a 8 (7 - 8)b 7 (6 - 8)c 8 (7 - 19)b < 0,0001 

Média 9,34 7,61 7,00 7,80  

DP 0,95 1,29 1,22 1,47  

ETAMIOFE (104)      

Mediana (IIQ) 94 (91 - 98)a 84 (80 – 89)b 73,5 (67,5-77,5)c 79 (73 - 83)d < 0,0001 

Média 93,98 84,35 72,64 78,11 [0,73] 

DP 4,43 5,92 6,20 5,92  

C x Pacientes*     < 0,0001 

ESr C x cada grupo   0,70 0,75 0,80  

DTMxDDF(CII e CIII)   0,62 0,44  

CII x CIII    0,38  

Os valores entre parênteses na primeira coluna indicam os escores máximos do protocolo AMIOFE. P: 
probabilidade no teste estatístico de Kruskal-Wallis. Significante P<0,05. *Diferença entre grupo 
controle e de pacientes agrupados. ESr: Magnitude das diferenças calculadas pelo r de Rosenthal 
(Effect size). Medianas com diferentes letras sobrescritas indicam diferença significante no pós-teste 
de Conover. IIQ, Limites interquartis. 

 

Conclusão 
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Determinação dos valores de normalidade para adultos 

 

Os grupos DTM, DDF padrão classe II e DDF padrão classe III foram reunidos num 

único grupo, denominado Pacientes (P), para a análise de regressão logística e na 

sequência a análise da curva ROC. As porcentagens de casos corretamente 

classificados são mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Classificação de acordo com a análise de regressão logística para adultos 

Grupos 
Grupo Predito Porcentagem correta 

0 1  

C= 0 71 14 83,53% 

P = 1 19 140 88,05% 

Porcentagem de casos corretamente 
classificados 

86,48% 

 

 

 

Escore de corte, sensibilidade e especificidade 

 

Com base na análise da curva ROC (Figura 3), o ETAMIOFE foi significantemente 

diferente da chance para a detecção da presença de DMO [AUC = 0,945, P< 0,001, 

CI: 0,91-0,97]. Adotando como ponto de corte o escore de 89 como, ou seja, indivíduos 

com escores no ETAMIOFE < 89 devem ser diagnosticados com algum grau de DMO, 

os valores de sensibilidade e especificidade foram, respectivamente, 88,05 % (IC: 

82,0-92,6%) e 83,53% (IC: 73,9-90,7%).  
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Figura 3 - Curva ROC – Taxa de verdadeiros positivos (sensibilidade) plotada em função da 
taxa de falsos positivos (100-especificidade) para diferentes pontos de corte do escore total 
do protocolo AMIOFE (ETAMIOFE) para adultos saudáveis e pacientes. 

 

 

          

 

Classificação de acordo com o escore ETAMIOFE  

 

O escore de corte de 89 adotado a partir da curva ROC é aproximadamente igual 

ao valor da média do grupo controle menos um desvio padrão (93,98 – 4,43). 

Considerando o valor de corte, a seguinte classificação foi adotada para o escore total 

do AMIOFE (ETAMIOFE) de adultos: 

ETAMIOFE 

Normal: > 90 

Leve: de 89 a 86 

Moderado: de 85 a 82 

Grave: de 81 a 78 

Muito grave: < 77 

 

No grupo C a maior parte dos participantes tinham escores normais, enquanto nos 

grupos de pacientes os escores indicaram DMO. Nos grupos CII e CIII houve maior 

número de indivíduos com graus grave e muito grave. 
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Figura 4 - Distribuição dos grupos Controle (C), Desordem Temporomandibular (DTM), 
Deformidade dentofacial Classe II (CII) e Classe III (CIII) de acordo com a classificação do 
escore total do protocolo AMIOFE (ETAMIOFE) baseado no escore de corte definido por meio 
da curva ROC. 
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5.3. DISCUSSÃO DO ESTUDO 1 

 

Os resultados encontrados no estudo 1 confirmam a validade e a confiabilidade do 

protocolo AMIOFE para o diagnóstico do DMO em grupos de indivíduos com 

diferentes características fisiopatológicas que afetam o sistema estomatognático, 

sejam eles crianças ou jovens e adultos. A nota de corte para o diagnóstico do 

distúrbio foi determinada em ambas as amostras, com altos níveis de sensibilidade e 

especificidade. 

Todo instrumento de avaliação que possua medidas ou escalas numéricas deve 

apresentar os requisitos de validade e confiabilidade, que determinarão se ele 

realmente mede aquilo que se propõe e se apresenta coerência das respostas 

(Menezes, Nascimento, 2000; Martins, 2006).  

A literatura indica três tipos principais de validade, para os quais o protocolo 

AMIOFE já foi avaliado: a validade de conteúdo, validade de critério e validade de 

constructo. O conteúdo do protocolo AMIOFE foi verificado com base na literatura em 

estudo prévio, a fim de conter os principais componentes da avaliação miofuncional 

orofacial para o diagnóstico do DMO (Felício, Ferreira, 2008).  

O protocolo AMIOFE também se mostrou válido quanto ao critério, por meio da 

correlação positiva com um modelo tradicional de avaliação (r=0,85; p<0,01), 

considerada até então, a referência no diagnóstico dos DMOs (Felício, Ferreira, 2008) 

e, posteriormente, pela correlação entre os protocolos AMIOFE e o NOT-S (r=-0,86; 

p<0,01) (De Felício et al., 2012a).  

Por fim, a validade de constructo é entendida como a extensão em que o conjuto 

de variáveis do instrumento realmente representa o constructo a ser medido. Dentre 

os tipos de métodos que podem ser utilizados para a avaliação da validade de 

constructo existe o teste de hipóteses, que compreende, dentre outras análises, a 

técnica de validade para grupos conhecidos. Por meio dela, é possível comparar 

diferentes grupos de indivíduos que compartilham as mesmas características da 

doença ou distúrbio, o qual o instrumento de interesse foi construído para diagnosticar, 

e até mesmo compará-los com indivíduos saudáveis (Ohrbach et al., 2008; Pedrosa 

et al., 2013; Lau et al., 2018; Trundell et al., 2020). Esse método constituiu uma 

vantagem em relação aos estudos anteriores que investigaram o constructo do 

AMIOFE em crianças (Felício, Ferreira, 2008) e em jovens e adultos (De Felício et al., 
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2012a), uma vez que diversificou as doenças de base dos pacientes incluídos, 

permitindo a generalização.  

No caso do DMO, uma série de alterações fisiológicas e patologias podem levar a 

alterações musculares e estruturais que comprometam o adequado funcionamento do 

sistema estomtognático. Isso justifica a escolha deste método, pois assim 

conseguimos certificar a eficácia do protocolo AMIOFE em indivíduos cujas patologias 

de base compartilham os mesmos atributos clínicos do DMO.  

As crianças com AOS e MAA diferiram de maneira significativa do grupo controle, 

que apresentou maior pontuação nas categorias de aparência e postura, mobilidade 

e funções, bem como no escore total do protocolo. O mesmo ocorreu na amostra 

adulta, a diferença dos escores dos pacientes com DTM, CII e CIII também foi significa 

em comparação do grupo controle. Ainda nesta amostra, os pacientes do grupo CII 

apresentaram pontuações menores com diferenças significativas dos pacientes com 

DTM e CIII na aparência e postura, e que o grupo DTM na categoria Mobilidade. 

Diferenças significativas foram também verificadas entre os grupos de pacientes na 

categoria Funções e no ETAMIOFE.  

Tanto para as crianças, quanto para os adultos, o tamanho do efeito para a 

diferença entre o ETAMIOFE do grupo controle e o grupo de pacientes (agrupados) foi 

alta (Rosenthal’s r ≥ 0,73), indicando grande relevância clínica dos resultados. Na 

análise complementar, a comparação de pares do ETAMIOFE, observou-se que a grande 

significância clínica da diferença entre o grupo controle e cada um dos grupos de 

pacientes se manteve. Entre grupos de pacientes, apenas a relevância clínica da 

diferença entre o grupo DTM e CII foi grande. Os resultados, portanto, indicam que o 

protocolo AMIOFE possibilita a discriminação entre indivíduos com e sem DMO e entre 

indivíduos com diferentes graus de DMO.  

Marim et al. (2019) encontraram em pacientes adultos com DTM uma mediana do 

ETAMIOFE de 82 (limites entre interquartis IQR: 80 – 86,7) contra 94 (IQR: 92–95,7) do 

grupo controle, e o tamanho do efeito para a significância clínica também foi alta 

(Rosenthal’s r ≥ 0,80). O tamanho do efeito para os escores do AMIOFE também foi 

verificado para crianças com distúrbios respiratórios do sono em relação a um grupo 

de referência sem alterações (De Felício et al., 2016). Tanto o grupo de crianças com 

AOS, como o grupo com ronco primário apresentaram menores escores que o grupo 

de referência e a significância clínica das comparações com o grupo AOS foi grande 

para todas as categorias do AMIOFE e no escore total, enquanto no grupo de crianças 
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com ronco primário o tamanho do efeito foi baixo na respiração, médio na mastigação 

e grande nas demais categorias e no escore total.  

Na amostra de jovens e adultos o subgrupo de pacientes com DTM foi incluído, 

mesmo já tendo sido empregado no teste de validade do instrumento (De Felício et 

al., 2012a), pois desta vez, além da ampliação da validade, foi feita a análise do escore 

de corte, que não havia sido realizada anteriormente. Além disso, apesar de estudos 

prévios terem mostrado diferenças nos escores do protocolo AMIOFE entre indivíduos 

saudáveis e pacientes com diversos distúrbios ou doenças de base (Mangilli et al., 

2011; Ercolin et al., 2013; de Felício et al., 2016; Mattos et al., 2018; Barraza et al., 

2020; Zanin et al. 2020), seu constructo para grupos conhecidos e poder diagnóstico 

não haviam sido testados.  

Portanto, os resultados atuais complementam as avaliações de validade prévias. 

Dificilmente a validade de constructo será obtida com um único estudo; geralmente 

diversas pesquisas são realizadas sobre o constructo que se pretende medir, 

principalmente quando este envolve o diagnóstico de um distúrbio complexo (Souza 

et al., 2017), como o caso do DMO. Quanto maiores forem as evidências do constructo 

medido pelo instrumento, mais válida será a interpretação de seus resultados (Souza 

et al., 2017). 

As duas amostras estudadas apresentaram adequados valores para o coeficiente 

de Cronbach. Essa é uma medida de confiabilidade, que verifica a consistência interna 

do instrumento, ou seja, se todas as suas partes ou subpartes medem a mesma 

característica (Souza et al., 2017). O coeficiente de Cronbach é o cálculo mais 

utilizado para este fim, pois reflete o grau de covariância entre os itens do teste, em 

que quanto maior o valor obtido, menor será a variabilidade das respostas (Ohrbach 

et al., 2008; Pedrosa et al., 2013; Souza et al., 2017; Lau et al., 2018; Trundell et al., 

2020). Esta análise do protocolo AMIOFE sobre a confiabilidade complementa às 

realizadas nos estudos prévios, que apresentaram bons resultados para a estabilidade 

das medidas no teste-reteste intraavaliador e para a equivalência entre os avaliadores 

(Felício, Ferreira, 2008; De Felício et al., 2012a). Outros estudos também verificaram 

adequada consistência interna do AMIOFE (Scarponi et al., 2018; Prikladinick et al., 

2018).  

Além do teste das propriedades psicométricas, a acurácia em instrumentos de 

diagnóstico também deve ser pesquisada, para que seu desempenho em identificar 

corretamente os indivíduos saudáveis dos doentes possa ser avaliado (McNeil et al., 
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1975; Bolboacă, 2019). Sobretudo nos instrumentos cuja escala numérica é descrita 

em nível ordinal de medida, essa análise pode ser complementada pela determinação 

do ponto de corte, que indicará a presença ou ausência da doença e influenciará 

diretamente na sua sensibilidade e especificidade para determinado diagnóstico 

(Goulart, Chiari, 2007; Lopes et al., 2014; Bolboacă, 2019).  

De acordo com os resultados deste estudo, tanto crianças, como adultos com 

ETAMIOFE < 89 podem ser diagnosticadas com exatidão como tendo DMO. Para ambas 

as amostras a sensibilidade e a especificidade foram muito boas.  

Adicionalmente, para a amostra infantil, dois modelos foram testados. Assim, no 

primeiro modelo, levou-se em conta a média e desvio padrão do ETAMIOFE, que 

determinou uma nota de corte de 87, com sensibilidade de 90% e especificidade de 

90%, de acordo com a curva ROC, seguida da classificação quanto ao grau do DMO. 

O ponto de corte varia de acordo com os valores de sensibilidade e especificidade 

e clínico e pesquisador devem estar atentos a isso ao considerar sua adoção. Taxas 

de especificidade de 100% indicam que o teste determina precisamente negativo para 

os indivíduos que realmente não tenham o distúrbio.  

Portanto, usando o segundo modelo, baseado na escolha do ponto de corte de 89 

pela curva ROC, tivemos um aumento na sensibilidade para 95% e a especificidade 

passou para 85%, o que mantém bons resultados para o diagnóstico com o 

instrumento e diminui o risco de que crianças que precisam de terapia não sejam 

tratadas.  

Ao profissional, cabe ponderar sobre a indicação de terapia miofuncional orofacial, 

com base na nota de corte escolhida. Dessa forma, os dois modelos além de definir 

os graus de DMO, podem ser úteis na definição de metas e seguimento de 

intervenções terapêuticas. 

Além disso, a curva ROC mostrou que a AUC de ambas as amostras foi superior 

a 0,90. Isso indica que o AMIOFE apresenta baixa probabilidade de obter seus 

resultados ao acaso (Šimundić, 2009, Bolboacă, 2019), o que representa alto poder 

discriminante para o DMO em crianças e jovens e adultos.  

Prikladinick et al. (2018) utiizaram a curva ROC para verificar a acurácia da 

aparência e postura de bochechas como preditor da severidade da AOS em adultos. 

A especificidade deste item no diagnóstico da AOS foi de 66%, a sensibilidade foi de 

72% e a AUC foi de 0,69.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bolboac%C4%83+SD&cauthor_id=31275427
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Dentre os estudos que utilizaram o protocolo AMIOFE na investigação de adultos 

com DTM crônica (De Felício et al., 2012a,b; Ferreira et al., 2014; Mapelli et al., 2016; 

Ferreira et al., 2017b; Marim et al., 2019; Fassicolo et al., 2019; 2021), a menor média 

encontrada para o ETAMIOFE foi de 82 ± 4 (Mapelli et al., 2016) e a maior de 89,46 ± 

6,96 (Ferreira et al., 2014). Também, em pacientes com DTM subclínica leve, o 

ETAMIOFE foi de 89,08 ± 5,03 (Ferreira et al., 2017a). De acordo com as medidas obtidas 

no presente estudo, essas médias configuram um DMO de grau leve a moderado.  

Poucos estudos avaliaram pacientes com DDF por meio do protocolo AMIOFE 

(Mangilli et al., 2011; Menezes et al., 2018). Mangilli et al. (2011) verificaram que os 

adultos com acromegalia e indicação de cirurgia ortognática diferiram 

significativamente do grupo controle em relação à aparência e postura da língua e seu 

funcionamento na deglutição. No presente estudo foi possível definir os escores do 

AMIOFE para os pacientes com DDF padrão classe II e padrão classe III.  

Da mesma forma, foi possível caracterizar o grupo de crianças com MAA pelo 

protocolo AMIOFE. Até o momento, não foram encontrados na literatura estudos que 

caracterizaram a condição miofuncional orofacial por meio dos escores do AMIOFE 

nesta população.  

Em crianças com AOS, apenas um estudo caracterizou a condição miofuncional 

orofacial dos pacientes e apresentou os escores do AMIOFE, em comparação a um 

grupo de ronco primário (De Felício et al., 2016). A média do grupo com AOS (ETAMIOFE 

= 76,4±7,50) foi similar à do presente estudo e não mostrou diferença estatística em 

relação ao grupo com ronco primário 81,25 ± 6,11).  

A capacidade do protocolo AMIOFE para revelar diferentes graus de DMO, além 

de discriminar entre indivíduos saudáveis e pacientes, pode ser observada nos 

resultados de outras pesquisas. Como verificado previamente, em média pacientes 

com distrofia miotônica tipo 1 (ETAMIOFE = 69,35 ± 10,15) (Ercolin et al., 2013) e 

pacientes com síndrome de Sjögren (ETAMIOFE = 71,7 ± 6,2) (Zanin et al., 2020), 

apresentam, em média, DMO muito grave, de acordo com a classificação estabelecida 

no estudo atual.  

Numa investigação cujos participantes tinham doença hepática de estocagem de 

glicogênio, as condições miofuncionais orofaciais foram piores nos pacientes que 

receberam alimentação por sonda por mais de um ano e naqueles com as dificuldades 

alimentares, tais como medo de se alimentar ou aversão por alimentos, ingestão 

seletiva, preferência por líquidos e semissólidos, tempo prolongado de refeição e 
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estresse no período das refeições. Nesses casos, o escore total do AMIOFE variou 

de 83 a 84 pontos (Martinez et al., 2019). 

Além da caracterização da alteração em pacientes com DMO, a investigação dos 

valores de normalidade para a condição miofuncional orofacial em indivíduos 

saudáveis também se faz necessária. Com este intuito, Giglio et al. (2020) 

selecionaram jovens e adultos saudáveis, com valores normais de forças orofaciais e 

índice de massa corporal e determinaram os escores do AMIOFE. Os valores de 

referência para todas as categorias do protocolo foram descritos e o escore total do 

AMIOFE nesta amostra foi de 96,72 ± 3,66 pontos para mulheres e de 96,43 ± 4,27 

para os homens, sem diferença significante entre eles. No presente estudo, observou-

se uma média similar para jovens/adultos saudáveis, porém com um desvio padrão 

um pouco superior, porque os indivíduos não foram pré-selecionados por outros 

métodos.  
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5.4. CONCLUSÃO DO ESTUDO 1 

 

O protocolo AMIOFE mostrou-se um instrumento de diagnóstico do DMO com 

adequadas propriedades psicométricas e acurácia, que pode ser aplicado em 

diferentes grupos de indivíduos. Ele apresentou adequada consistência interna (0,84) 

quando aplicado em crianças, jovens e adultos e foi válido para discriminar os 

indivíduos com e sem DMO. O escore de corte de 89 para crianças e adultos permite 

diagnosticar o DMO, com boa sensibilidade e especificidade. Além disso, foi possível 

estabelecer uma escala graduação do DMO, de acordo com o escore total do 

AMIOFE.  
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6. ESTUDO 2 

 

 

6.1. MÉTODO 

 

O estudo 2 foi desenvolvido no LISE, vinculado ao NAP-CF da FMRP-USP, 

com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, CAAE: 

013768.3.0000.5440, protocolo n. 1211/2018.  

 

Arquitetura e desenvolvimentos anteriores do sistema 

 

O aplicativo para WEB do AMIOFE, foi desenvolvido pelo então aluno de Pós-

Graduação, nível Mestrado, do Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Bioengenharia, Filipe Andrade Bernardi, sob orientação do Professor Dr. Paulo 

Mazzoncini de Azevedo Marques.  

O Model-View-Controller, adequado para interfaces em aplicações Web (Leff, 

Rayfield, 2001), foi adotado como padrão de arquitetura para o desenvolvimento do 

sistema. O protocolo impresso AMIOFE (Felício, Ferreira, 2008) foi seguido como 

modelo, com algumas atualizações adicionadas pela autora principal do instrumento. 

Posteriormente, foram especificados os tipos de usuários e suas permissões de uso 

e acesso ao sistema. O sistema foi preparado para armazenar dados de avaliações 

de um mesmo sujeito realizadas em diferentes momentos ou por mais de um 

avaliador, sem riscos de sobreposição. 

Logo após a conclusão da programação da primeira versão do aplicativo, em uma 

pesquisa anterior, foi realizada uma análise para a identificação de problemas e 

possíveis alterações necessárias relacionadas ao funcionamento e/ou erros, seguida 

de um primeiro teste de sua usabilidade. 

Após a verificação dos julgamentos de usabilidade desta primeira etapa pelos 

pesquisadores, foram acrescentadas novas sugestões para o ajuste da interface, que 

foram realizados pela equipe de Informática Biomédica, resultando uma nova versão 

do AMIOFE-Web. 

Portanto, tendo em vista os últimos aprimoramentos realizados no aplicativo, neste 

estudo, o AMIOFE-Web passou por uma segunda etapa de inspeção da usabilidade, 

por novos avaliadores, a fim de verificar se o aplicativo seria julgado como totalmente 
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satisfatório por fonoaudiólogos e alunos de graduação em Fonoaudiologia, visando à 

disponibilização deste material aos profissionais. 

Para esta etapa de teste, foram empregados protocolos obtidos a partir do banco 

de dados de pesquisas anteriores realizadas no LISE – FMRP - USP com aprovação 

do CEP – HCRP e FMRP.  

A versão Web do protocolo AMIOFE foi hospedada em um servidor local, 

gerenciada pela equipe do LISE, para que os testes de funcionalidade do sistema 

fossem efetuados primeiramente internamente no LISE–FMRP-USP. A estação de 

trabalho HP-Z240 foi adquirida com verba CNPq (Processo: 308689/2016-0).  

 

 

Usabilidade e aprimoramento do AMIOFE-Web 

 

No presente estudo a avaliação da usabilidade da interface do usuário do AMIOFE-

Web pelos voluntários compreendeu uma análise iterativa. 

Os participantes foram selecionados para representar usuários finais com 

diversificado nível de experiência em avaliação clínica e uso do AMIOFE em papel. 

Eles deveriam ser usuários de computadores, mas sem experiência com protocolos 

eletrônicos de uso clínico. Todos foram convidados e deram consentimento informado 

por escrito para participar do estudo como voluntários.  

Para propiciar uma experiência com o AMIOFE-Web e simular o uso de uma nova 

tecnologia na vida-real (Broekhuis et al., 2019), antes de avaliá-lo, foi solicitado aos 

participantes que transferissem para o sistema os dados de protocolos impressos, 

provenientes do banco de avaliações do LISE. Todos estavam codificados, para que 

a identidade dos voluntários de pesquisas anteriores fosse preservada. 

A usabilidade da interface foi avaliada de acordo com os “Dez princípios de 

Usabilidade Heurística – UH” proposto por Nielsen (1993), usando a seguinte escala: 

não satisfaz (escore 1), satisfaz parcialmente (escore 2) e satisfaz (escore 3) (Anexo 

A). A somatória dos escores atribuídos resulta num escore geral e quanto mais alto 

maior a usabilidade. Também foi empregado o CSUQ (Lewis, 1995), contendo 19 

questões e a escala de respostas possíveis varia de 1 (concorda fortemente) a 7 

(discorda fortemente) (Anexo B). A satisfação geral do usuário com o programa é 

obtida calculando a média de todos os itens e três subescalas representam a 

usabilidade do sistema, qualidade da informação e qualidade da interface. Escores 
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mais baixos indicam maior usabilidade (Lewis, 1995; Schnall et al., 2012; Fazzino et 

al., 2018). Além disso, foi solicitado que os participantes expressassem livremente por 

escrito suas impressões e sugestões de mudanças. Antes, os avaliadores receberam 

explicações de como deveriam proceder, porque nenhum deles possuía experiência 

com UH ou CSUQ. Ao final das avaliações a equipe de pesquisa compilou uma lista 

com as sugestões dos avaliadores e dos problemas de usabilidade detectados, 

delineou as possíveis soluções, e os ajustes para aprimoramento na interface foram 

realizados.  

O número de três participantes por grupo seguiu o mínimo de avaliadores 

necessários para a avaliação de usabilidade, como recomendado (Nielsen, 1993). 

Participaram 12 avaliadores do sexo feminino, sendo três para cada nível de 

experiência, como explicado a seguir. O nível de experiência dos participantes foi 

classificado em escores para permitir a análise da relação com o julgamento de 

usabilidade. 

Grupo 1: Estudantes de graduação em fonoaudiologia (média de idade ± DP = 23 

± 1,7 anos), que participaram de 2 sessões de treino com o AMIOFE impresso 

(Escore 1);  

Grupo 2: Estudantes de graduação em fonoaudiologia (média de idade ± DP = 23 

± 0 anos), com treinamento de uso do protocolo AMIOFE impresso durante dois 

semestres letivos de atividades clínicas (Escore 2); 

Grupo 3: Fonoaudiólogos (média de idade ± DP = 34 ± 6,6 anos) experientes no 

uso do protocolo AMIOFE impresso para avaliações de pacientes (experiência: 

média ± DP = 11.7 ± 2,5 anos) (Escore 3);  

Grupo 4: Fonoaudiólogos (média de idade ± DP = 32.3 ± 4,7 anos) experientes no 

uso do protocolo AMIOFE impresso (experiência: média ± DP = 10,2 ± 5 anos) e 

que conheciam a interface AMIOFE-Web, por terem participado de uma etapa que 

precedeu o presente estudo (Escore 4).  

Previamente, foi estabelecido que para a avaliação do AMIOFE-Web, o número 

mínimo de protocolos transferidos deveria ser de 05 e o máximo de 25, para que fosse 

possível obter as informações necessárias quanto à usabilidade e a respeito do efeito 

do treino, sem provocar fadiga nos participantes. Os grupos 2 e 3 foram 

aleatoriamente selecionados para transferir 25 e os outros dois grupos apenas os 5 

primeiros protocolos.  
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Para a transferência dos protocolos, os participantes compareceram ao LISE e 

utilizaram o mesmo computador com as mesmas condições de funcionamento e 

disponibilidade de recursos. 

 

Aprendizado durante o uso do AMIOFE-Web 

 

O tempo despendido individualmente pelos avaliadores para transferência dos 

dados de cada avaliação para o sistema foi registrado e denominado tempo para 

completar a tarefa (TCT). O decréscimo do TCT foi considerado como um efeito de 

aprendizado para navegar e controlar o sistema durante o seu uso.  

 

Análise dos dados 

 

Estatística descritiva foi calculada para as variáveis do estudo. Para a análise da 

UH foi computada a distribuição dos escores atribuídos pelos avaliadores dos grupos, 

a soma e a porcentagem envolvendo todos os grupos. O escore geral de satisfação 

do CSUQ foi calculado como a média de todas as questões por grupo e geral. 

Calculando a média de questões específicas foram determinados os escores para 

usabilidade do sistema, qualidade da informação e qualidade da interface (Lewis, 

1995).  

O teste de correlação de Spearman foi empregado para explorar a relação entre a 

experiência dos avaliadores e os julgamentos de usabilidade.  

Para verificar se havia um efeito de aprendizado durante o uso da interface do 

AMIOFE-Web, foram empregados os testes de Friedman Anova e Kendall 

concordance. O teste de Wilcoxon foi usado como pós-teste para comparação dos 

pares. As análises foram realizadas em dois modelos. No modelo 1, foram 

comparados os TCTs dos mesmos cinco protocolos, ou seja, todos dos grupos G1 e 

G4 e apenas os cinco primeiros dos grupos G2 e G3 (TCT de 5 protocolos, 12 

participantes). No modelo 2, os TCTs relativos aos protocolos 1, 5, 10, 15, 20 e 25, 

transferidos pelos grupos G2 e G3, foram comparados (6 protocolos, 6 participantes). 

Os coeficientes de Spearman e Kendall foram interpretados como fraco (variando 

de 0.2 a 0.39), moderado (0.40 a 0.69), forte (0.70 a 0.89), muito forte (0.90 a 1.0).  

Os cálculos estatísticos foram feitos usando Statistica software (TIBCO Software, 

Inc, USA, version 13.5.013) e o nível de significância estabelecido foi 5%. 
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6.2. RESULTADOS 

 

Usabilidade e aprimoramento do AMIOFE-Web 

 

A satisfação total atingiu 90% da UH. Apenas dois princípios de usabilidade, 

“Estética e desenho minimalista” e “Ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar e 

se recuperar de erros” foram julgados parcialmente satisfatórios por 25% dos 

avaliadores, como mostrado na Tabela 5. O escore total variou de 26 a 30 pontos 

(Mediana de 29,5). O escore global do CSUQ mostrou que os participantes foram 

altamente satisfeitos com o AMIOFE-Web, com a média dos escores individuais 

variando de 1,0 a 2,11 em uma escala de 7 pontos. O sistema foi considerado 

altamente usável (médias individuais variando de 1,0 a 1,63) e que tanto a qualidade 

da informação (1,0 a 2,44) quanto a qualidade da interface são boas (1,0 a 2,75). As 

médias dos escores são apresentadas na Tabela 6, separadas por grupo e global. 

Apesar de o grupo mais experiente (grupo 4) ter considerado mais vezes que o 

AMIOFE-Web satisfazia parcialmente (escore 2) os princípios de UH e não terem 

concordado plenamente (escore 1) com as afirmações do CSUQ, a experiência com 

o protocolo AMIOFE, incluindo a versão Web, mostrou uma relação fraca com a UH 

[r= -0,28; p= 0,38; 95% intervalo de confiança (IC): -0,73 a 0,35] e moderada com o 

escore global do CSUQ [r= 0,50; p= 0,097; 95% intervalo de confiança (IC): -0,10 a 

0,83], mas ambas foram não significantes. 

Neste passo, alguns avaliadores apresentaram as seguintes sugestões: 

 Modificar os campos da interface para uma cor mais escura;  

 Na Análise funcional da oclusão – medidas antropométricas - excluir a notação 

predefinida “0,00”, porque ela está se sobrepondo à medida digitada pelo 

avaliador. 
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Tabela 5 - Avaliação de usabilidade heurística do AMIOFE-Web. Distribuição dos escores 
atribuídos pelos grupos, de acordo com o princípio.  

  Grupos   

Princípios Escores* 1 2 3 4 Todos os grupos 

  n n n n Soma % 

N1 2 0 0 0 1 1 8,3 

3 3 3 3 2 11 91,7 

N2 2 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 12 100 

N3 2 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 12 100 

N4 2 0 1 0 1 2 16,7 

3 3 2 3 2 10 83,3 

N5 2 0 0 0 1 1 8,3 

3 3 3 3 2 11 91,7 

N6 2 0 0 1 0 1 8,3 

3 3 3 2 3 11 91,7 

N7 2 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3 12 100 

N8 2 0 1 1 1 3 25,0 

3 3 2 2 2 9 75,0 

N9 2 0 2 1 0 3 25,0 

3 3 1 2 3 9 75,0 

N10 2 0 0 1 0 1 8,3 

3 3 3 2 3 11 91,7 

Total 2 0 4 4 4 12 10,0 

 3 30 26 26 26 108 90,0 

N: número de avaliadores; Escores: 2 satisfaz parcialmente, 3 satisfaz; % porcentagem de 
respostas de acordo com o escore.  

*Nenhum participante atribuiu o escore 1 (não satisfaz). 
 

Tabela 6 - Avaliação de usabilidade CSUQ. Médias e desvios padrão (DP) dos escores 
atribuídos pelos grupos  

  Grupos  
 

Participantes 1 2 3 4 
Todos os 
grupos 

Global  
(1-19) 

Média 1,11 1,35 1,21 1,63 1,31 

DP 0,18 0,21 0,08 0,42 0,31 

Usabilidade do sistema 
(1-8) 

Média 1,13 1,33 1,17 1,54 1,29 

DP 0,22 0,26 0,14 0,07 0,23 

Qualidade da informação 
(9-15) 

Média 1,14 1,29 1,14 1,52 1,27 

DP 0,25 0,25 0,14 0,79 0,41 

Qualidade da interface 
(16-19) 

Média 1,00 1,50 1,08 2,00 1,40 

DP 0,00 0,50 0,14 0,75 0,57 

Números entre parênteses correspondem às questões do CSUQ computadas. 
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Após a verificação dos julgamentos de usabilidade desta etapa de UH pelos 

pesquisadores, foram determinados novos ajustes da interface, que foram realizados 

pela equipe de IBM, resultando na última versão do AMIOFE-Web, que está 

apresentada nas figuras 6 a 26 (Apêndice B).  

 

 

Aprendizado durante o uso da interface do AMIOFE-Web 

 

Houve diferença significante no TCT, de acordo com a ordem de transferência dos 

protocolos, nas análises dos modelos 1 e 2. No geral, o TCT foi significantemente 

maior no primeiro protocolo em comparação aos outros, sugerindo um efeito de 

aprendizado. No modelo 1, o grupo 4, que além da experiência prévia com o AMIOFE 

impresso, conhecia a interface, apresentou o menor TCT no primeiro protocolo. 

Porém, rapidamente os TCT dos grupos 2 e 3 se aproximaram ao do grupo 4. Por sua 

vez, o grupo com menor experiência (G1), despendeu maior TCT ao longo dos cinco 

primeiros protocolos, mas também apresentou decréscimo a partir da segunda 

transferência. Em conjunto, esses resultados levaram a uma moderada concordância 

quanto ao TCT despendido pelos diferentes participantes (coeficiente de concordância 

Kendall = 0,58). No modelo 2, em que foram considerados os TCTs dos protocolos 1, 

5, 10, 15, 20 e 25, o decréscimo do TCT no quinto protocolo em relação ao primeiro 

foi nítido e ao longo das tarefas os grupos 2 e 3 mostraram desempenho similar, 

resultando em uma forte concordância no TCT (coeficiente Kendall =0,83). Na Tabela 

7 são apresentados os resultados do teste de Friedman e o pós-teste. A Figura 5 foi 

elaborada para ilustrar os TCTs. Na 5A é possível observar o desempenho dos quatro 

grupos e na 5B, dos Grupos 2 e 3. 
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Tabela 7 - Tempo para completar a tarefa (TCT) de acordo com a ordem de transferência dos 
protocolos 

Modelo 1 
5 protocolos x 12 avaliadores 

  

Protocolo ordem TCT 
Mediana (95%IC) 

Teste de Friedman  
Valor-P 

1 8,8 (6,6 – 11,2) A < 0,0001 
2 6,8 (5,2 – 7,9)  B  
3 6,2 (5,0 – 7,3)  B,C  
4 5,5 (4,2 – 7,7)  D  
5 5,7 (3,7 – 7,6)  C,D  

Modelo 2 
5 protocolos x 6 avaliadores 

  

Protocolo ordem   

1 7,7 (5,8 – 12) A 0,0057 
5 3,6 (2,7 – 7,1) B  
10 3,4 (2,6 – 5,6) C  
15 3,4 (3,1 – 5,2) B,C,D  
20 4,0 (3,2 – 5,8) B,E  
25 3,1 (2,4 – 4,3) C,F  

IC: interval de confiança. Linhas não conectadas pela mesma letra são significantemente 
diferentes no teste Wilcoxon. Diferença mínima exigida da classificação média no teste pos 
hoc - modelo 1= 0,8785 e modelo 2= 0,9925. 

 

 

Figura 5 - Tempo para completar a tarefa, por grupo, de acordo com a ordem de transferência 
dos protocolos. (A) Modelo 1, (B) Modelo 2. 
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6.3. DISCUSSÃO DO ESTUDO 2 

 

Os resultados encontrados no estudo 2 mostraram que AMIOFE-Web, em sua 

última versão, atingiu os requisitos de usabilidade para suportar a atividade de 

avaliação miofuncional orofacial. Isso foi possível por meio de avaliação iterativa, que 

combinou as respostas aos questionários de UH (Nielsen, 1993) e CSUQ (Lewis, 

1995), bem como as opiniões e sugestões expressas por escrito pelos avaliadores, 

que contribuíram para aperfeiçoá-lo.  

Todos os ajustes foram realizados pensando em eliminar falhas e a possibilidade 

de erros que poderiam, em última instância, prejudicar os pacientes (Watbled et al., 

2018), além de tornar o sistema mais eficiente e a interface mais agradável na visão 

de seus usuários finais (Couture et al., 2018; Marien et al., 2019), o que pode favorecer 

a sua adoção futuramente (Gagnon et al., 2012; Handayani et al., 2018).  

Uma vez aprimorada a interface, observou-se, que o AMIOFE-Web atingiu 90% de 

satisfação plena quanto à usabilidade heurística. Contudo, considerando os 

resultados tanto da UH e quanto da CSUQ, nem todos os participantes se mostraram 

satisfeitos com a aparência/design da interface e com a ajuda fornecida pela 

mensagem de erros. Provavelmente, para alguns avaliadores habituados à versão 

impressa, o protocolo eletrônico representou uma novidade, tanto no modo de operar 

quanto visual, e influenciou a avaliação da aparência/design. Os resultados foram 

considerados, a fim de melhorar a estética da interface e a visibilidade de todas as 

funções disponíveis. Por exemplo, a cor clara da fonte em diversos campos que 

dificultava a visualização, foi substituída pela cor preta.  

Em relação às mensagens de erros, na realidade, o AMIOFE-Web indica apenas 

se um dado campo não foi preenchido, porém não há sugestão para a solução de 

problemas, porque supôs-se que o examinador compreenderia que deveria voltar e 

preenchê-lo. Além disso, o aviso pode ser desconsiderado, caso não seja possível ou 

desejável avaliar um ou mais itens, com a vantagem de não impedir a continuidade 

da avaliação (De Felício et al., 2014). Talvez alguns avaliadores esperassem que o 

sistema os corrigisse, caso atribuíssem um escore que não fosse condizente com as 

características do paciente, ou seja, não avaliassem corretamente ou marcassem o 

incorretamente um resultado. No entanto, essa não foi uma meta no desenvolvimento 

do AMIOFE-Web, porque saber avaliar depende do conhecimento do examinador e a 

marcação de sua atenção.  
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A experiência dos participantes com o protocolo AMIOFE, incluindo a versão Web, 

não mostrou associação significante com a UH e a satisfação global (CSUQ) com o 

sistema. Esse achado é relevante, porque um sistema com flexibilidade e eficiência 

de uso é aquele que atende às necessidades dos usuários experientes e inexperientes 

(Nielsen, 1993; Karahoca et al., 2010). 

Contudo, o grupo mais experiente foi mais rigoroso nos escores marcados no 

CSUQ, principalmente em comparação ao grupo menos experiente. Por um lado, 

podemos constatar o valor da contribuição de profissionais experientes na construção 

e aperfeiçoamento de um sistema de informação. Por outro, os profissionais altamente 

habituados com um procedimento, podem ser mais resistentes à mudança e isso 

tornar-se uma barreira para a implementação de um sistema em serviços de saúde 

(Gagnon et al., 2012). Como pode ser observado nos resultados, as maiores médias 

do grupo 4 foram para as afirmações relativas à agradabilidade do sistema e ao fato 

de gostar e se sentir confortável em usá-lo.  

A usabilidade de um sistema também é definida pela facilidade de aprendizado 

(learnability), ou seja, ele deve ser fácil de se aprender e os usuários podem terminar 

um trabalho rapidamente usando-o (Karahoca et al., 2010; Nielsen, 1993). É possível 

afirmar que o AMIOFE-Web atende a este requisito, com base nas respostas dos 

participantes aos itens do CSUQ que dizem respeito à facilidade em aprender e usar 

o sistema. De fato, em pouco tempo de uso do sistema, que simulou uma experiência 

na vida-real (Broekhuis et al., 2019), os usuários se habituaram e reconheceram suas 

funções. Além disso, como observado, em todos os grupos o TCT foi maior no primeiro 

protocolo transferido, comparado aos demais. Esse resultado é promissor, porque ser 

fácil de usar é um relevante facilitador à adoção da solução computacional (Gagnon 

et al., 2012; Handayani et al., 2018).  

O decréscimo do TCT no quinto protocolo em relação ao primeiro foi nítido em 

todos os grupos (modelo 1), portanto, uma sessão de 60 minutos de treinamento pode 

produzir habilidade suficiente para completar as tarefas usando o sistema, para 

aqueles que possuem pelo menos os conhecimentos básicos sobre o protocolo 

AMIOFE. Porém, como a transferência de um número maior de protocolos favoreceu 

a diminuição do TCT (modelo 2), uma sessão de duas horas de treino pode produzir 

um melhor resultado quanto ao desempenho com o sistema. Isso deve ser 

considerado, porque o sucesso na implementação de soluções tecnológicas depende 
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de boa estratégia de treinamento, que possa ser feito em curto tempo (Gagnon et al., 

2012; Handayani et al., 2018). 

Assim como no estudo atual, é comum e recomendada a combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos para avaliar a usabilidade e qualidade de um sistema 

(Gagnon et al., 2012; Cnossen et al., 2016; Couture et al., 2018; Maramba et al., 2019; 

Broekhuis et al., 2019; Marien et al., 2019). 

No contexto dos distúrbios da comunicação e funções orofaciais humanas, além 

de games para a reabilitação como, por exemplo, da função motora da língua (Furlan 

et al. 2019; Maia et al., 2019), a utilização de soluções baseadas na Web tem se 

tornando uma realidade, como os programas desenvolvidos de autocuidado após 

laringectomia (Cnossen et al., 2016), reabilitação de pacientes afásicos (Rybarczyk, 

Gonçalves, 2016) e exercícios dirigidos à via aérea superior para a redução de ronco 

(Goswami et al, 2019). Porém, assim como na área de saúde em geral (Maramba et 

al., 2019), apenas uma parcela de aplicativos tem sido testada quanto a usabilidade e 

satisfação dos usuários (Cnossen et al., 2016; Rybarczyk, Gonçalves, 2016).  

Especificamente para a avaliação miofuncional orofacial, pelo melhor que se saiba, 

atualmente o AMIOFE-Web é o único protocolo pronto para prover acesso aos 

profissionais inteiramente pela Web, garantindo a facilidade de uso e melhorando a 

comunicação entre serviços de saúde. Portanto, ele é vantajoso em relação ao 

AMIOFE informatizado (De Felício et al., 2014) e o e-Myo (Santos et al., 2016), 

desenvolvidos previamente. Na avaliação final da UH, o AMIOFE-Web também foi 

superior ao informatizado, que atingiu 83% de satisfação, tendo como uma de suas 

limitações a ausência de mensagens de erro. Em relação ao e-Myo, não há 

informação sobre tais aspectos. 

O AMIOFE-Web tem potencial para ser usado em pesquisas e na prática clínica, 

porque traz informações de maneira clara e estruturada, facilita o manuseio pelo 

usuário, desde o cadastro até a conclusão da avaliação, permite que duas ou mais 

avaliações de um mesmo sujeito sejam inseridas no sistema sem risco de 

sobreposição. Além disso, possibilita a criação de bancos de dados, sem risco de 

erros de digitação. Assim, a sistematização de avaliações e o desenvolvimento da 

área poderão ser favorecidos, na medida em que será possível registrar, armazenar, 

organizar, processar os dados, estabelecer comparações e torná-las acessíveis à 

equipe multidisciplinar de saúde envolvida.  
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6.4. CONCLUSÃO DO ESTUDO 2 

 

A combinação de opinião expressa por avaliadores com os questionários 

quantitativos levou ao desenvolvimento do protocolo AMIOFE-Web para auxiliar a 

atividade de avaliação miofuncional orofacial. Sobretudo a sua usabilidade foi 

considerada muito boa e os participantes mostram-se altamente satisfeitos com o 

sistema, independentemente de suas experiências prévias. O aprendizado para 

navegar e controlar o sistema durante o seu uso foi fácil e rápido. Os achados podem 

ajudar em futuras pesquisas para o desenvolvimento de outros protocolos eletrônicos 

e na própria testagem do AMIOFE-Web em contextos como ensino-aprendizagem, 

prática clínica e pesquisas. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

O intuito deste estudo foi o de ampliar a validade do protocolo AMIOFE, para que 

este instrumento favoreça a atuação segura do fonoaudiólogo na avaliação e 

diagnóstico em Motricidade Orofacial, baseado nas análises detalhadas de suas 

propriedades psicométricas e acurácia. Além disso, visamos o teste da usabilidade de 

sua versão para Web, que constitui um importante passo para o aperfeiçoamento do 

protocolo e modernização dos cenários de prática em Fonoaudiologia. De modo geral, 

esperamos que a contribuição deste estudo se estenda ao acesso do AMIOFE e de 

sua versão para Web pelos fonoaudiólogos.  

A avaliação em Motricidade Orofacial é uma etapa importante na investigação dos 

distúrbios da comunicação humana e deve ser levada em consideração nas mais 

diversas áres de conhecimento e pesquisa em Fonoaudiologia (Ercolin et al., 2013; 

Carvalho-Lima et al., 2016; Keske-Soares et al., 2018; Donicht et al., 2019; Martinez 

et al., 2019; Portalete et al., 2019; Ibrahim et al., 2019; Nóro et al., 2020). O profissional 

precisa identificar em seu paciente a necessidade da avaliação miofuncional orofacial 

e a partir dai, selecionar um instrumento que contemple os itens indispensáveis para 

a detecção de alguma alteração relevante. Essa escolha não é uma tarefa fácil para 

aqueles que desejam coletar dados precisos de seus pacientes, por isso, é vital que 

o profissional se atente aos itens do instrumento, seus domínios, a forma da avaliação 

e principalmente às propriedades da medida (Souza et al., 2017).  

A padronização dos instrumentos de medida está relacionada com a qualidade das 

evidências e garantirá que as interpretações dos resultados encontrados sejam 

válidas, confiáveis (Pernambuco et al., 2017) e merecedoras de crédito para a solução 

dos problemas de pesquisa e relatórios de trabalho (Martins, 2006). Isso é importante 

pois a indicação da terapia miofuncional orofacial, a necessidade de 

encaminhamentos e a definição do prognóstico serão feitos com base na interpretação 

dos resultados obtidos durante a avaliação (Genaro et al., 2009).  

As análises realizadas no estudo 1 evidênciaram a capacidade do protocolo 

AMIOFE em fornecer informações confiáveis ao clínico para a tomada de decisão. A 

definição dos escores de corte, com adequados valores de sensibilidade e 

especificidade, foi possível graças à caraterística da medida do instrumento, a qual 
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possibilita graduar as mudanças relevantes na condição miofuncional orofacial e o 

acompanhamento do paciente durante o tratamento em Motricidade Orofacial.  

Embora esses resultados tenham sido satisfatórios, é importante lembrar que o 

avaliador deve ser treinado para aplicar e interpretar o AMIOFE (Scarponi et al., 2018), 

pois a avaliação miofuncional ainda depende da observação e experiência do 

avaliador, por mais que o instrumento permita a classificação da condição por escores 

numéricos (Felício, Ferreira, 2008).  

Com o protocolo AMIOFE é possível detectar a gravidade do DMO, mas não a 

etiologia da doença, e por esta razão seu uso pode ser complementado por outros 

protocolos (Scarponi et al., 2018) ou por exames objetivos. Apesar de diversos 

estudos terem correlacionado os dados do AMIOFE com outras medidas e exames 

instrumentais que medem objetivamente as estruturas, músculos e funções orofaciais 

(Botelho et al., 2008; Felício et al, 2009; De Felício et al., 2012b; Mangilli et al., 2012; 

Ferreira et al., 2014; Mapelli et al., 2016; Ferreira et al., 2017b; Prikladinick et al., 2018; 

Fassicolo et al., 2019; Marim et al., 2019; Zanin et al., 2020), futuras investigações 

também poderão ser conduzias tendo em vista a ampliação da validade de critério.  

Seria interessante também ampliar a análise dos efeitos de intervenções 

terapêuticas na condição miofuncional orofacial pelo protocolo AMIOFE para os 

diversos grupos de patologias de base, porém, neste momento, esse não foi nosso 

objetivo. Essa propriedade de responsividade foi verificada para pacientes com DTM, 

em que De Felício et al. (2012a) selecionaram a TMO como modalidade terapêutica 

para as alterações na condição miofuncional orofacial em jovens e adultos com DTM. 

Na fase de diagnóstico, os pacientes com DTM (média de idade = 34,8 ± 7,5 anos) 

apresentaram um ETAMIOFE de 79,13 ± 8,13 pontos, e que passou para 93,13 ± 2,88 

após um período de 120 dias de tratamento. A mesma análise foi feita na validação 

da versão italiana do AMIOFE, que encontrou diferença significante entre italianos 

com DMO (mediana de idade = 8,5 anos) que passaram por dez sessões semanais 

de TMO (Scarponi et al., 2018). Após esse período, a mediana do ETAMIOFE  passou 

de 90 (limites: 78–102) pontos, para 99 (limites: 89–103).  

Outras publicações apresentam os resultados do AMIOFE como medida do efeito 

da TMO em crianças (Maffei et al., 2014; Bueno et al., 2015; Carvalho-Lima et al., 

2016) e em jovens e adultos (Felício et al., 2009; Bueno et al., 2015; Machado et al., 

2016; Melchior et al., 2016; Pinheiro et al., 2018; Ibrahim et al., 2019; Begnoni et al, 

2020). Estudos também mostraram que as estratégias terapêuticas empregadas, 
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como a laserterapia de baixa intensidade (Melchior et al., 2013; Machado et al., 2016) 

ou técnicas de alívio da dor e relaxamento associados com mobilização da mandíbula 

(Brandão et al., 2020) não foram suficientes para promover mudança significativa na 

condição miofuncional em pacientes com DTM, de acordo com o escore do AMIOFE. 

O protocolo AMIOFE tem sido utilizado como referência na criação e validação de 

outros instrumentos de avaliação (Whitaker et al., 2009; De Felício et al., 2010a; 

Graziani et al., 2015; Conde et al., 2016; Graziani et al., 2019; Bueno et al., 2020) e 

por esse motivo as evidências de validade encontradas neste estudo são tão 

importantes. Isso deve contribuir com os futuros estudos de validação em Motricidade 

Orofacial e certificar sua referêcia para aqueles que já foram realizados.  

A contribuição desta pesquisa ainda se estendeu ao desenvolvimento e avaliação 

da versão para Web do AMIOFE, que visou a eficiência da avaliação miofuncinal 

orofacial, pela organização do ambiente de trabalho e do registro clínico e 

principalmente, porque auxiliará na interpretação dos dados e tomada de decisão, que 

inclui desde o planejamento terapêutico até a alta, além da definição do prognóstico.  

Em futuras pesquisas, o protocolo AMIOFE-Web deverá ser testado em situação 

real de avaliação, que sofre influência de vários fatores, dentre eles a idade e a 

experiência clínica do examinador, a dinâmica entre o clínico e o paciente, e o local 

onde o sistema é utilizado (Handayani et al., 2018; Watbled et al., 2018; Broekhuis et 

al., 2019). O teste de uma TIC baseado no cenário de prática pode fornecer 

importantes informações quanto ao seu uso no atendimento clínico e nos benefícios 

à pacientes e profissionais, bem como de sua interação (Alves et al., 2016). Diversos 

estudos prévios apresentam a descrição da aplicação do protocolo AMIOFE e 

atribuição dos escores (Felício, Ferreira, 2008; Medeiros et al., 2009; Berlese et al., 

2012b; De Felício et al., 2012a; Ercolin et al., 2013; Bueno et al., 2015; De Felício et 

al., 2016; Mattos et al., 2018; Prikladinick et al., 2018; Melchior et al., 2019; Begnoni 

et al., 2020). Todavia, instruções para a utilização do AMIOFE-Web e suporte deverão 

ser acrescentadas.  

Adicionalmente, embora a sua plataforma responsiva permita a utilização em 

tablets ou smartphones, o uso destes dispositivos móveis apresenta certas limitações 

por terem ambientes de tela menores, portanto, como recomendado sua eficácia deve 

ser testada antes de uma futura utilização clínica (Karahoca et al., 2010).  

Seria interessante ainda, verificar o efeito de uso do sistema no processo de 

aprendizado dos alunos de graduação. Estudos da área mostram que ambientes 
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virtuais tendem a favorecê-lo, uma vez que melhoram a atenção e confiança dos 

estudantes e podem despertar maior motivação e engajamento nas atividades 

didáticas (Rondon-Melo, Andrade, 2016). 

Por fim, esperamos que a ampliação da validade do protocolo AMIOFE, a definição 

de escores de corte para crianças, jovens e adultos, a definição de graus de DMO, 

bem como o desenvolvimento e testagem da usabilidade de sua versão para a Web, 

ampliem as evidências científicas quanto a seu uso, contribuam com as pesquisas 

científicas e atuação clínica fonoaudiológica.  

Entre as limitações desse estudo, está o fato de não termos atingido um número 

maior de indivíduos tanto na amostra infantil no estudo 1. Também, o número de 

participantes no estudo 2, embora suficiente para a avaliação de usabilidade, não 

permitiu analisar estatisticamente o efeito da experiência dos participantes na 

aprendizagem. A falta de avaliação do AMIOFE-Web em situação real, bem como em 

diferentes dispositivos são também limitações do estudo, que deverão ser superadas 

em futuras pesquisas. 
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8. CONCLUSÃO  

 

Baseado nos resultados das propriedades psicométricas e acurácia do estudo 1 e 

da análise de usabilidade do estudo 2, podemos concluir que este instrumento de 

avaliação das condições miofuncionais orofaciais contribuirá para a atuação da 

fonoaudiologia clínica baseada em evidências científicas e nas pesquisas, uma vez 

que permite o diagnóstico seguro do DMO, favorecendo o planejamento e 

acompanhamento do paciente em terapia miofuncional orofacial.  

Além disso, o AMIOFE-Web tende a facilitar a avaliação miofuncional orofacial, na 

medida em que será possível registrá-la em uma interface responsiva, que atende aos 

requisitos de seus usuários, é fácil de ser manuseada e contribui para a organização 

do ambiente de trabalho fonoaudiológico e registro clínico do paciente.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Avaliadores da 

usabilidade do AMIOFE-WEB 

 

Nós, Cláudia Maria de Felício, Maria Carolina Gironde Ataide, Luciana Vitaliano Voi 

Trawitzki, Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques e Filipe Andrade Bernardi convidamos você 

a participar da pesquisa intitulada “Desenvolvimentos adicionais do protocolo AMIOFE na era 

baseada em evidências e digital: contribuições para a prática e a pesquisa”. 

Este estudo possui como objetivos ampliar a validade do protocolo de avaliação 

miofuncional orofacial com escores (AMIOFE), definir valores de referência e possíveis 

relações com outras medidas, bem como viabilizar o seu uso por fonoaudiólogos do sistema 

de saúde e pesquisadores, por meio de protocolo impresso ou a versão do AMIOFE para a 

Internet (AMIOFE-WEB). 

Sua participação será a de analisar se o AMIOFE-WEB, como aparece para o usuário 

fonoaudiólogo é de fácil compreensão e prático para o uso no ambiente clínico e em 

pesquisas, ou não. 

O AMIOFE-WEB é uma versão para a Internet do protocolo AMIOFE impresso, que é 

usado para avaliar o estado dos músculos da face e da boca, avalia também o modo de 

engolir, de mastigar, de respirar, cujos resultados são expressos numericamente.  

Caso concorde em participar deste estudo, você será solicitado a transferir os dados de 

25 avaliações realizadas em protocolos AMIOFE impressos para a versão WEB, em um 

computador do Laboratório de Investigação do Sistema Estomatognático (LISE-FMRP-USP). 

Você não terá acesso ao nome ou outras informações sobre a pessoa que foi previamente 

avaliada, porque elas estarão codificadas. Após a transferência destes dados, você será 

solicitado a responder duas fichas de avaliação sobre sua opinião quanto à 

usabilidade/funcionalidade do protocolo AMIOFE-WEB. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento o seu nome será divulgado, bem como serão utilizadas apenas para atingir os 

objetivos propostos nessa pesquisa, e não serão utilizadas para outras pesquisas sem o 

devido consentimento dos voluntários e do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

do Hospital das Clínicas (CEP-HCFMRP).  

Um CEP é composto por um grupo de pessoas que são responsáveis por supervisionarem 

pesquisas em seres humanos que estão sendo feitas na instituição e tem a função de proteger 

e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os participantes de pesquisa que 

se voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 
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Medicina de Ribeirão Preto está localizado no Subsolo do Hospital e funciona das 8:00 às 

17:00. O telefone de contato é o (16) 3602-2228. 

Informamos ainda que os resultados do estudo serão divulgados e publicados em eventos 

e/ou revistas científicas, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade 

e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa. Ao aceitar você tem a liberdade de 

suspender o consentimento a qualquer momento sem que haja qualquer tipo de penalização. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Nenhum procedimento 

oferece desconforto, riscos previsíveis ou benefícios aos participantes. Concordando 

voluntariamente com este convite, você assinará este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, no qual constam os dados do pesquisador responsável e dos pesquisadores 

participantes, caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa.        

 

Eu, _______________________________________________________________ RG 

______________________, declaro que fui convidado(a) a participar da pesquisa 

“Desenvolvimentos adicionais do protocolo AMIOFE na era baseada em evidências e digital: 

contribuições para a prática e a pesquisa”, sob responsabilidade de Cláudia Maria de Felício, 

Maria Carolina Gironde Ataide, Luciana Vitaliano Voi Trawitzki, Paulo Mazzoncini de Azevedo 

Marques e Filipe Andrade Bernardi para analisar a usabilidade/funcionalidade do AMIOFE-

WEB e que estou devidamente esclarecido(a) sobre todas as condições de realização deste 

estudo. Recebi as informações, contidas acima, junto a uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.   

Ribeirão Preto, _____ de ____________________ de 20___.      

 

 
_________________________________         __________________________________ 
                        Voluntário                                        Profa. Dra. Cláudia Maria de Felício 
                                                                                       e-mail: cfelicio@fmrp.usp.br 
                                         Tel: (16) 33150592 
                        Pesquisadora Responsável 
 
__________________________________         __________________________________ 
 Profa. Dra. Luciana Vitaliano Voi Trawitzki                   Maria Carolina Gironde Ataide 
              e-mail: luvoi@fmrp.usp.br                             e-mail: ataide.mariac@gmail.com 
                    Tel: (16) 36022523                                           Tel: (18) 981995119 
                           Pesquisador                                                    Pesquisador  

 
 
 
_________________________________         ___________________________________ 
             Filipe Andrade Bernardi                           Prof. Dr. Paulo M. de Azevedo Marques 
e-mail: filipeandradebernardi@gmail.com                   e-mail: pmarques@fmrp.usp.br 
                Tel: (16) 997880795                                             Tel: (16) 36022647 
                      Pesquisador                                                       Pesquisador

mailto:cfelicio@fmrp.usp.br
mailto:ataide.mariac@gmail.com
mailto:pmarques@fmrp.usp.br
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APÊNDICE B 

 

Figura 6 – Login do usuário 

 

   

 

Figura 7 – Cadastro de um indivíduo a ser avaliado 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

Figura 8 – Dados de identificação do indivíduo em uma avaliação 

 

  

 

Figura 9 – Categoria Aparência e condição postural/posição e seus itens, Condição 
postural de lábios e postura vertical da mandíbula 
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Figura 10 – Categoria Aparência e condição postural/posição e seus itens, Aparência das 
bochechas, Aparência da face e Posição da língua 

 

           

 

 

Figura 11 – Categoria Aparência e condição postural/posição e seus itens, Posição da 
língua, Aparência do palato duro, Observações e soma do escore da categoria e do total geral 
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Figura 12 – Categoria Mobilidade e seus itens, Movimentos labiais e movimentos da língua 

 

         

 

Figura 13 – Categoria Mobilidade e seus itens, Movimentos da mandíbula, movimentos de 
bochechas, Observações e soma do escore da categoria e do total geral 

 

           

 

 

 



114 

 

Figura 14 – Categoria Funções de respiração e deglutição e seus subitens, Deglutição: 
comportamento dos lábios 

 

        

 

 

Figura 15 – Categoria Função de deglutição e seus subitens: Deglutição: comportamento da 
língua, Deglutição: outros comportamentos e sinais de alteração e Deglutição: Eficiência 
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Figura 16 – Categoria Função de mastigação e seus subitens: Mordida, Tipo mastigatório e 
Outros comportamentos e sinais de alteração 

 

           

 

Figura 17 – Categoria Função de mastigação e seus subitens: Outros comportamentos e 
sinais de alteração, Alimento utilizado, Tempo gasto para ingerir o alimento, Observações, 
soma do escore da categoria e do total geral 
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Figura 18 – Categoria complementar da Análise da Oclusão e Análise Funcional da Oclusão 

 

        

 

 

Figura 19 – Categoria complementar da Análise Funcional da Oclusão e seus subitens: 
Movimentos mandibulares de abertura, fechamento e lateralidade  
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Figura 20 – Categoria complementar da Análise Funcional da Oclusão e seus subitens: 
Movimentos mandibulares de protrusão, Ruídos na ATM e Observações e soma do escore 
total 

 

       

 

 

Figura 21 – Banco de dados das avaliações 

 

     

 

 

 

 

 



118 

 

Figura 22 – Gráfico com os escores máximos do protocolo (em azul) e os obtidos na avaliação 
de um indivíduo (em vermelho) 
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Figura 23 – Plataforma para inserção de vídeos de uma avaliação 

 

       

 

Figura 24 – Aviso: itens não preenchidos na avaliação 
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Figura 25 – Aviso: Campo do nome do indivíduo avaliado em branco 

 

        

 

Figura 26 – Aviso: Excluir uma avaliação 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Dez princípios de usabilidade heurística 

 

Avaliador:_______________________________________________________ 

Data:__________/_____________/______________ 

De acordo com a sua experiência, avalie o quanto o protocolo AMIOFE WEB satisfaz cada 

um dos princípios abaixo. 

 

Princípios Satisfaz Satisfaz 

parcialmente 

Não 

satisfaz 

1. Visibilidade do status do sistema  

O sistema deve sempre manter os 

usuários informados sobre o que está 

acontecendo, por meio de feedback 

apropriado em tempo razoável. 

   

2. Correspondência entre o 

sistema e o mundo real   

O sistema precisa falar a linguagem 

do usuário, com palavras, frases e 

conceitos familiares ao mesmo, ao invés 

de termos voltados somente para o 

sistema; deve seguir convenções do 

mundo real, fazendo as informações 

aparecerem em uma ordem natural e 

lógica. 

   

3. Controle do usuário e liberdade 

Usuários com frequência escolhem 

funções do sistema por erro e podem 

precisar de uma “saída de emergência” 

fácil, para sair do estado indesejado sem 

ter que refazer a ação. 

   

4. Consistência e padrões      
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Os usuários não precisam saber que 

diferentes palavras, situações ou ações 

significam a mesma coisa; portanto, o 

sistema deve seguir convenções da 

plataforma. 

5. Prevenções de erros   

Melhor do que boas mensagens de 

erro é fazer o sistema cuidadosamente, 

evitando primeiramente que o erro 

aconteça. Evitar as condições de 

possíveis erros ou checá-las e 

apresentar aos usuários uma opção de 

confirmação antes que eles cometam a 

ação. 

   

5. Reconhecimento ao invés de 

lembretes   

Minimizar a carga de memória do 

usuário fazendo objetos, ações e opções 

visíveis. Os usuários não precisam ter 

que relembrar informações de uma parte 

do diálogo para outra. Instruções para o 

usuário do sistema devem ser visíveis e 

facilmente recuperáveis no momento 

apropriado; 

   

6. Flexibilidade e eficiência de uso   

Aceleradores — não conhecidos pelo 

usuário novo — podem oferecer 

velocidade maior na interação do usuário 

experiente. Assim, o sistema deve 

atender a ambos usuários, experientes e 

inexperientes, permitindo ao usuário 

personalizar ações frequentes. 

   

7. Estética e desenho minimalista   

Diálogos não devem conter 

informações que são irrelevantes ou 

raramente necessárias. Cada unidade 
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extra de informação de um diálogo deve 

trazer unidades ou informações 

relevantes e diminuir sua visibilidade 

relativa. 

8. Ajuda aos usuários a reconhecer, 

diagnosticar e se recuperar de 

erros   

Mensagens de erros devem ser 

expressas em linguagem clara, sem 

códigos, precisamente indicando o 

problema e construtivamente sugerindo 

uma solução. 

   

9. Ajuda e documentação   

É melhor que o sistema possa ser 

usado sem documentação (guias, 

manuais), mas isso pode ser necessário 

para prover alguma ajuda e informação. 

Essas informações devem ser facilmente 

encontradas, focadas nas tarefas do 

usuário, listando passos concretos a 

serem realizados e não ser muito longas. 

   

 

Referência 

Nielsen, J. Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection 

Methods. John Wiley & Sons, New York, NY. 1994 

  

http://www.useit.com/jakob/inspectbook.html
http://www.useit.com/jakob/inspectbook.html
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ANEXO B 

 

Questionário sobre a usabilidade de um sistema de computador 

 

Dados Cadastrais  

Avaliador:  

Sexo:  

Idade:  

Cargo ou função: 

Sistema de informação avaliado:  

Há quanto tempo utiliza o sistema de informação:  

 

 1 

Concordo 

totalmente 

2 3 4 5 6 

7 

Discordo 

totalmente 

N/A 

1. No geral, 

eu estou 

satisfeito com o 

quão fácil é usar 

este sistema. 

        

2. É simples 

usar este 

sistema. 

        

3.Posso 

efetivamente 

concluir o meu 

trabalho com este 

sistema. 

        

5. Sou capaz 

de completar o 

meu trabalho de 

forma eficiente 

usando este 

sistema. 

        

6. Eu me sinto 

confortável 

usando este 

sistema. 

        

7. Foi fácil 

aprender a usar 

este sistema. 

        

8. Eu acredito 

que me tornei 

rapidamente 
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produtivo usando 

este sistema. 

9. O sistema 

exibe mensagens 

de erro que 

claramente me 

dizem como 

corrigir/solucionar 

os problemas. 

        

10. Sempre 

que eu cometo 

um erro usando o 

sistema, eu 

consigo voltar a 

utilizar o sistema 

com facilidade e 

rapidez. 

        

11. As 

informações 

fornecidas por 

este sistema 

(como ajuda on-

line, mensagens 

na tela e outra 

documentação) 

são claras. 

        

12. É fácil 

encontrar as 

informações que 

eu preciso. 

        

13. As 

informações 

fornecidas pelo 

sistema são 

fáceis de 

compreender. 

        

14. As 

informações são 

eficazes em me 

ajudar a concluir 

o meu trabalho. 

        

15. A 

organização de 

informações nas 

telas do sistema é 

clara. 
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16. A interface 

deste sistema é 

agradável. 

        

Nota: A interface inclui os itens que você usa para interagir com o sistema. Por 

exemplo, alguns componentes da interface são o teclado, o mouse, as telas (incluindo o 

uso de gráficos e idioma). 

17. Eu gosto 

de usar a 

interface deste 

sistema. 

        

18. Este 

sistema tem 

todas as funções 

e recursos que eu 

espero que ele 

tenha. 

        

19. No geral, 

estou satisfeito 

com este 

sistema. 

        

 

 

Referência 

Lewis JR. IBM computer usability satisfactiob questionnaires: Psychometric evaluation and 

instructions for use. International Journal of humanComp Interaction, 1995; 7(1): 57-58. 
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ANEXO C 

 

Ficha de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP e FMRP-USP 

 


