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RESUMO
A antropometria baseia-se na mensuração e análise quantitativa das variáveis
dimensionais da morfologia humana e tem sido amplamente introduzida na clínica
fonoaudiológica como método objetivo de análise facial. Por esta razão, torna-se de
suma importância que alunos de graduação em Fonoaudiologia aprendam
eficientemente essa técnica. A simulação tem sido muito utilizada como metodologia
de ensino, por permitir a reprodução de uma situação real, facilitando o treinamento
e o aprendizado de atividades práticas manuais, como é o caso das mensurações
antropométricas orofaciais. O objetivo desse estudo foi desenvolver e adaptar
recursos tecnológicos para o ensino em Motricidade Orofacial, especificamente no
que se refere à análise facial, e avaliar a efetividade da simulação para o processo
de aprendizado. Para isso, foi desenvolvido um tutorial interativo e adaptado o
programa de computador Invivo5®, para servir como ambiente de aprendizagem
simulado. Participaram da pesquisa 20 alunos do 2º ano de graduação em
Fonoaudiologia, que haviam concluído a disciplina “Motricidade Orofacial II”, os
quais foram divididos aleatoriamente nos grupos experimental e controle, e três
fonoaudiólogos com experiência em Motricidade Orofacial e análise facial, que foram
submetidos à calibração. Todos os alunos receberam o tutorial interativo para
estudo. O grupo experimental fez o treinamento das medidas antropométricas faciais
no programa Invivo5® e o grupo controle em indivíduos do próprio grupo. Após o
estudo e treinamento, alunos e fonoaudiólogos fizeram a avaliação das
mensurações de nove medidas antropométricas orofaciais de um mesmo sujeito,
duas vezes. Os resultados da avaliação final e o tempo de execução das medidas,
foram tabulados e submetidos ao Teste t pareado, o qual mostrou que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e experimental em
nenhum análise. Apenas a medida do lábio inferior e o tempo de execução das
medidas apresentaram significância na comparação do grupo dos profissionais com
os alunos. Diante disso, o desenvolvimento de um tutorial interativo e a adaptação
do programa Invivo5® para simulação foram utilizados como ferramentas
tecnológicas para o ensino em Motricidade Orofacial, especificamente a análise
facial. Foi comprovada a efetividade da simulação no processo de aprendizagem,
uma vez que o estudo não apresentou diferenças entre os métodos de ensino
tradicional e simulado, sendo ambos foram satisfatórios para o ensino.
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ABSTRACT
Use of technology-based simulation in the teaching of facial analysis in SpeechLanguage Pathology
Anthropometry is based on the measurement and quantitative analysis of the
dimensional variables of human morphology and has been widely introduced in the
Speech-Language practice as an objective method of facial analysis. For this reason, it
is of the utmost importance that undergraduate students in Speech-Language
Pathology learn this technique efficiently. Simulation has been commonly used as a
teaching methodology, since it allows the reproduction of a real situation, facilitating
the training and learning of practical manual activities, as the orofacial anthropometric
measurements. The purpose of this study was to develop and adapt technological
resources for teaching in Orofacial Myology, specifically regarding facial analysis, and
to evaluate the effectiveness of the simulation for the learning process. For this, an
interactive tutorial was developed and was adapted the Invivo5® computer program to
serve as a simulated learning environment. Twenty students from the second year of
Speech-Language Pathology at FOB/USP, who had completed the discipline
"Orofacial Myology II", were randomly divided into groups experimental and control,
and a third group, consisting of three experienced speech therapists in Orofacial
Myology and facial analysis, which were submitted to calibration, participated in the
study. All students received the interactive tutorial for study. The experimental group
did the training of anthropometric facial measures in the Invivo5® program and the
control group did it on each other. After the study and training, students and speech
therapists evaluated the measurements of nine orofacial anthropometric measures of
the same subject, twice. The results of the final evaluation and the execution time of
the measurements were tabulated and submitted to the paired t-test, which showed
that there was no statistically significant difference between the control and
experimental groups in any analysis. Just the measurement of the lower lip and the
execution times of the procedures presented significance in the comparison between
the groups of professionals with the students. On this, the development of an
interactive tutorial and the adaptation of the Invivo5® simulation program served as
technological tools for teaching facial analysis in Orofacial Myology. The effectiveness
of the simulation was proven in the learning process, since the study did not show
differences between traditional and simulated teaching methods, both being
satisfactory for teaching.
Keywords: Speech, Language and Hearing Sciences. Anthropometry. Interactive
Tutorial. Computer Simulation. Teaching Materials.
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1 INTRODUÇÃO

A antropometria é a ciência que tem por finalidade as medidas de
tamanho, peso e proporções do corpo humano (FARKAS, 1994a). Baseia-se na
mensuração sistemática e na análise quantitativa das variáveis dimensionais da
morfologia humana, sendo um método de avaliação efetivo e não invasivo (WARD,
1989), que envolve basicamente a localização dos pontos e a execução de
medições de forma, podendo ser realizado de maneira direta, quando a mensuração
é efetuada na própria pessoa a ser avaliada, ou indireta, a partir de fotografias (2D
ou 3D) e radiografias (cefalometria). A captação de imagens 3D acontece por meio
da digitalização da face, a partir de programas computacionais (WEINBERG et al.,
2006). A antropometria tem sido utilizada para diagnóstico e acompanhamento de
diversos tratamentos médicos e de áreas afins.
Na avaliação da face, especificamente para a determinação do tipo facial,
a cefalometria é um dos meios mais utilizados e trata-se da mensuração das
estruturas craniofaciais a partir de telerradiografias. Seu objetivo principal é a
avaliação do crescimento, o auxílio na determinação do diagnóstico e tratamento
ortopédico facial, ortodôntico e cirúrgico, contribuindo tanto nas etapas iniciais
quanto nas intermediárias (PEREIRA et al., 2007). Esse exame geralmente é
requisitado pelos ortodontistas, não fazendo parte da rotina da maioria dos
fonoaudiólogos, todavia é importante para o diagnóstico e acompanhamento de
pacientes com alterações miofuncionais orais. Além de não estar inserido na rotina
fonoaudiológica, outros pontos negativos são destacados, como o uso de radiação e
a possibilidade de distorção da imagem, uma vez que esta pode apresentar-se
aumentada, diminuída ou distorcida devido à representação bidimensional de um
objeto tridimensional (RAMIRES, 2008). Diante disso, torna-se essencial a obtenção
de recursos que façam esse tipo de análise de forma fidedigna e que estejam
inseridos facilmente no dia-a-dia desse profissional.
Por esta razão, os conhecimentos da antropometria têm sido cada vez
mais utilizados na rotina clínica do fonoaudiólogo. Por meio do uso do paquímetro,
as medidas quantitativas são obtidas para auxiliar o fonoaudiólogo na avaliação, no
diagnóstico, no prognóstico e no planejamento terapêutico, uma vez que além de
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auxiliar na classificação do tipo facial, tão importante na avaliação da oclusão
dentária, da harmonia facial, da musculatura orofacial, do formato e da configuração
das estruturas craniofaciais, também auxilia na avaliação das funções de
mastigação, deglutição, voz, respiração e fala. Além disso, a quantificação das
estruturas craniofaciais torna-se importante para a documentação clínica, para a
pesquisa, para o estudo e diagnóstico de síndromes e malformações craniofaciais
(FARKAS, DEUSTCH, 1996; ALLANSON, 1997; WARD; JAMILSON; FARKAS,
1998).
Outro método de estudar a face é a antroposcopia, e refere-se ao estudo
qualitativo dos tecidos moles, que se dá por meio da avaliação visual (FARKAS,
1994a) e é importante por ser uma avaliação tridimensional. Essa técnica também
pode ser feita de forma direta ou indireta. Contudo, é importante ressaltar que uma
avaliação direta ou tridimensional proporciona resultados mais satisfatórios das
estruturas orofaciais ao ser comparado à forma indireta, feita por meio de análise
bidimensional realizada a partir de cefalometria ou fotografias (SUGUINO et al.,
1996; REIS et al., 2006). Por se tratar de um exame subjetivo, deve ser utilizado
como avaliação complementar, uma vez que pode sofrer influências de fatores como
o posicionamento da cabeça e experiência clínica do avaliador.
Além do uso clínico da antropometria e da antroposcopia, outra aplicação
dessas ciências é no âmbito forense, no qual, os conhecimentos dos pontos e
medidas antropométricas orofaciais e da morfologia da face são utilizados para fins
de identificação biométrica facial, a fim de auxiliar a justiça na identificação de um
suspeito.
Sendo a antropometria facial o método mais recomendado para obtenção
de medidas quantitativas da face e por ser de grande auxílio para diversas etapas do
atendimento fonoaudiológico, desde as primeiras avaliações do paciente, além de
sua empregabilidade tão importante na esfera forense, torna-se de extrema
importância que os alunos de graduação em Fonoaudiologia aprendam a efetuar
essas medidas com precisão, a fim de não comprometer a obtenção dos resultados
durante sua análise.
Para a avaliação cefalométrica já existem diversos programas de
computadores no mercado que visam auxiliar o dentista, de diversas áreas, a
traçarem suas medidas craniofaciais. Contudo, não há programas utilizados pelos
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fonoaudiólogos, que auxiliem na marcação dos pontos antropométricos orofaciais ou
que realize as medidas antropométricas da face.
Durante as últimas décadas, o âmbito educacional tem passado por um
processo de modernização impulsionado pelos avanços da internet e das áreas de
informática. O uso de recursos tecnológicos tem crescido consideravelmente com o
objetivo de ensino e assistência nas áreas da educação e saúde. A incorporação da
tecnologia para o ensino proporciona novas formas de ler, escrever, pensar e agir.
Quando o aluno recebe informações por computador, ele interpreta, se renova e se
modifica, desenvolvendo seu processo de construção e elaboração do conhecimento
(MELO; DAMASCENO, 2006). A tecnologia pode estar a favor do processo
educativo, por combinar estímulos variados, passando a ser menos monótono e
ampliando o interesse de quem recebe a informação. A exposição a vários recursos
tecnológicos didaticamente organizados aumenta a possibilidade de retenção e
memorização dos conteúdos, uma vez que vários órgãos dos sentidos são
estimulados (JULIANI; KURCGANT, 2009).
A simulação é um método que permite a reprodução de uma situação
real, facilitando o treinamento e o aprendizado de atividades práticas, principalmente
que envolvam habilidades manuais. Geralmente é empregada em condições em que
treinamentos repetidos são necessários para a aquisição de habilidades.
Essa técnica tem sido bastante utilizada, uma vez que permite ao aluno a
repetição dos procedimentos quantas vezes julgar necessário até que se alcance o
domínio, além de proporcionar a interação e estimular a participação ativa do
graduando, que pode treinar determinada atividade em seu próprio ritmo, não
limitando a aquisição das habilidades ao período de aula.
Nesse contexto, a introdução da simulação como método de ensino em
Fonoaudiologia pode ser de grande auxílio na aquisição de habilidades manuais.
Assim, o desenvolvimento de materiais interativos e a adaptação de programas
computacionais, já existentes, para fins de treinamento do fonoaudiólogo que atuará
com Motricidade Orofacial pode ser uma boa solução para a aquisição efetiva da
avaliação das medidas antropométricas orofaciais.
Dessa forma, surge o questionamento quanto ao uso da simulação como
método auxiliar na aquisição da habilidade de mensuração das medidas
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antropométricas orofaciais. Acredita-se que o uso de um tutorial interativo,
juntamente com o auxílio de um programa de cefalometria que permita efetuar as
medidas antropométricas da face, possa servir como método auxiliar de ensino,
utilizando-o como ferramenta de simulação da marcação dos pontos faciais, o que
contribuiria no processo de ensino e aprendizagem em Motricidade Orofacial, uma
vez que os alunos teriam a oportunidade de testar inúmeras vezes a colocação das
marcações e a realização das medidas de maneira virtual, antes que sejam
colocados frente a um paciente real.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ANTROPOMETRIA APLICADA À MOTRICIDADE OROFACIAL

Dentre as áreas da Fonoaudiologia, está a Motricidade Orofacial, que
estuda a musculatura dos lábios, língua, bochechas, face e região cervical, assim
como as funções relacionadas a essas estruturas (SBFa, 2012).
Na clínica fonoaudiológica os distúrbios miofuncionais orofaciais devem
ser diagnosticados por meio de uma avaliação completa e detalhada, a fim de
detectar as possíveis alterações posturais, morfológicas, de força e mobilidade dos
órgãos fonoarticulatórios (RODRIGUES et al., 2008) e, também, compreender as
condições anatômicas e funcionais do sistema estomatognático (GENARO et al.,
2009).
Sendo assim, se torna de extrema importância uma adequada avaliação
das estruturas faciais, sendo a mensuração das medidas faciais e a descrição da
morfologia das estruturas um dos aspectos mais importantes (CATTONI;
FERNANDES, 2004), uma vez que esse procedimento contribui tanto para o
estabelecimento da conduta terapêutica, quanto para o acompanhamento dos
resultados da fonoterapia (JARDINI, 2005).
A avaliação da morfologia facial pode ser realizada de maneiras distintas,
no entanto, alguns autores sugerem além da análise e descrição das estruturas
faciais, o uso da antropometria, que utiliza uma série de medidas objetivas da
cabeça e da face para avaliar as medidas de tamanho, peso e proporções
craniofaciais (FARKAS, 1994a; CATTONI et al., 2003; CATTONI, 2005, 2006; SIES;
FARIAS; VIEIRA, 2007). Nesse sentido, os conhecimentos da antropometria foram
adaptados às necessidades dos fonoaudiólogos, com intuito de introduzir medidas
quantitativas no processo de avaliação.
A avaliação antropométrica é realizada por meio do uso do paquímetro ou
fita métrica, obtendo-se as medidas e localizando-se os pontos diretamente na face
do sujeito. São descritos na literatura 47 pontos craniofaciais (GUEDES; TEIXEIRA;
CATTONI, 2010; FARKAS, 1994a) sendo que seis estão localizados na cabeça, seis
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na face, oito nas órbitas, onze no nariz, seis nos lábios e dez nas orelhas (FARKAS,
1994a). Além disso, foram estabelecidas 132 medidas, sendo 103 lineares e 29
angulares, que podem gerar 155 índices faciais, fornecedores de dados adicionais à
avaliação quantitativa (FARKAS; DEUTSCH, 1996).
Dentre os pontos sugeridos, podem-se citar alguns que são destinados a
obtenção das medidas clinicamente importantes para a avaliação da Motricidade
Orofacial: 1) Glabela (g): ponto localizado na região da linha mediana, mais
proeminente da fronte, entre as sobrancelhas; 2) Trichion (tr): ponto situado no local
de implantação do cabelo, na linha mediana da testa; 3) Gnátio (gn): localiza-se na
linha mediana em seu ponto mais baixo da borda inferior da mandíbula; 4) Canto
Externo do Olho (ex): localizado na comissura lateral das pálpebras; 5) Subnasal
(sn): ponto localizado na região mediana na base da columela, em que se
encontram a borda inferior do septo nasal e a superfície do lábio superior; 6) Labial
Superior (ls): ponto na linha mediana mais anterior do lábio superior; 7) Estômio
(sto): ponto localizado na união do lábio superior com o inferior em sua região mais
central; 8) Cheilion (ch): ponto situado na comissura dos lábios (CATTONI, 2006); 9)
Zigomático (zy): ponto mais lateral do arco zigomático. Os pontos supracitados
encontram-se demonstrados na Figura 1.

Fonte: Elaboração do autor

Figura 1 - Pontos antropométricos orofaciais
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As medidas clinicamente importantes para a avaliação fonoaudiológica
são nomeadas medidas antropométricas orofaciais e estão descritas a seguir: 1)
Altura do lábio superior (sn-sto): corresponde à distância entre o ponto subnasal (sn)
e o estômio (sto); 2) Altura do lábio inferior (sto-gn): corresponde à distância entre o
ponto estômio (sto) e o gnátio (gn); 3) Altura do filtro (sn-ls): corresponde à distância
entre o ponto subnasal (sn) e o ponto labial superior (ls); 4) Terço superior da face
(tr-g): corresponde à medida do trichion (tr) a glabela (g); 5) Terço médio da face (ssn): corresponde à medida da glabela (g) ao subnasal (sn); 6) Terço inferior da face
(sn-gn): corresponde à medida do subnasal (sn) ao gnátio (gn); Distância entre o
canto externo do olho (ex) e o cheilion (ch): corresponde a distancia entre esses
pontos da face (CATTONI, 2006).
A antropometria é um método confiável para obter mensurações
quantitativas da cabeça e da face e utiliza-se de técnica simples, objetiva, sem risco
e de baixo custo. A confiabilidade de suas medidas depende da localização precisa
dos pontos antropométricos, da manutenção da cabeça em posição adequada e da
colaboração do paciente. A prática do clínico e/ou pesquisador é um fator essencial
na qualidade, precisão e interpretação dessas medidas (FARKAS, 1994a; FARKAS,
1994b; CATTONI et al., 2003; ALLANSON, 1997).
Além do uso clínico da análise morfológica e antropométrica, que já está
fartamente inserida na rotina de avaliação fonoaudiológica, especialmente na área
da Motricidade Orofacial, há também sua aplicação forense, no que diz respeito à
identificação facial. Nos últimos anos tem crescido a quantidade de solicitações
judicias para identificação de sujeitos capturados por vídeo vigilância, a fim de
comparação das imagens faciais com um suspeito determinado. Nesse sentido, a
aplicação dos conhecimentos da Motricidade Orofacial, no que diz respeito à análise
da morfologia e antropometria facial tem se tornado grande aliado na resolução de
casos de interesse da justiça, inserindo cada vez mais o fonoaudiólogo nesse meio.

2.2 ENSINO EM MOTRICIDADE OROFACIAL

Um curso de graduação tem como objetivo desenvolver as habilidades
necessárias para a prática profissional, o que ocorre, sobretudo, durante as
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atividades práticas de estágios que acontecem somente nos últimos dois anos da
graduação

(NASCIMENTO;

GIMENIZ-PASCHOAL,

2008,

2014).

Entretanto,

conceitos relacionados à anatomia facial são de extrema importância para
estudantes e profissionais da área da Fonoaudiologia no que se refere à avaliação,
diagnóstico e intervenção fonoaudiológica, principalmente na especialidade de
Motricidade Orofacial. Dessa forma, torna-se crucial que esses conceitos sejam bem
assimilados logo nas etapas iniciais de formação, de modo a evitar situações em
que o aluno só perceba seu valor quando chega à clínica e é exposto ao seu
primeiro paciente (MELO, 2015).
Na área da saúde, o ensino de habilidades psicomotoras sempre foi um
desafio. Alguns autores (GEORGE; DOTO, 2001) sugerem cinco passos para o
ensino de habilidade clínicas, baseado no ensino de habilidades psicomotoras,
podendo ser utilizados para o ensino de qualquer habilidade técnica, e consistem
em: 1) motivação, em que o aluno deve entender o motivo pelo qual necessita
aprender tal habilidade e como ela é usada na rotina clínica; 2) o professor deve
demonstrar como a habilidade deve ser feita, mas sem apresentar explicações,
oferecendo ao aluno apenas uma visão mental da técnica; 3) o procedimento deve
ser reproduzido, porém, nesse momento, com explicações, fazendo com que o aluno
compreenda os detalhes de tal método; 4) o estudante deve explicar de modo verbal
a técnica, sendo questionado pelo professor como ela deve ser feita, o que permite a
compreensão racional do procedimento; 5) por fim, o aluno deve realizar a técnica
com supervisão do professor, o qual fornecerá feedback durante a realização do
processo (BARRETO et al., 2014).
Nota-se que é complexo o modo pelo qual se aprende determinada
habilidade, sendo assim, de forma a contribuir para a melhor compreensão e
assimilação do conhecimento por parte do aluno, tem se tornado crescente o
número de iniciativas e estudos que abordam o uso de objetos educacionais
mediados por tecnologia, nos diferentes níveis da educação (RONDON, 2012).
O uso da tecnologia e a inserção de ferramentas de simulação durante o
período de ensino têm sido ampliados no cotidiano do estudante, sendo necessária
a comprovação da eficácia desse método no processo de ensino e aprendizagem,
considerando questões técnicas e práticas, como aquelas que necessitam de
domínio psicomotor (SOUZA, 2002).
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Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de ferramentas que
auxiliem os alunos de graduação em Fonoaudiologia a treinarem, ainda durante a
exposição teórica dos primeiros anos de graduação, técnicas que serão utilizadas
em sua futura prática clínica, de forma a facilitar a assimilação do conteúdo e
minimizar os possíveis estresses causados pela falta de habilidade em uma situação
nova, como aquela de estar pela primeira vez avaliando um paciente real.

2.3 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA SIMULAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Nos últimos anos o setor educacional tem passado por um processo de
modernização, devido aos grandes avanços no ramo tecnológico (BLASCA et al.,
2010), sofrendo transformações paradigmáticas nos processos de ensino e
aprendizagem (REIS et al., 2016) e tem sido constantemente pressionado para
inserir novas metodologias de ensino (ELIAS; SCHMIDT; PAZIN-FILHO, 2010).
Dessa forma, ferramentas educacionais com apoio de computadores têm
sido empregadas como metodologia de ensino com o intuito de potencializar a
aprendizagem de determinadas disciplinas (RONDON-MELO; ANDRADE, 2016).
Essas mudanças exigem que os professores apresentem novos métodos de ensino
(BRIGHENTI; BIAVATTI; SOUZA, 2015), a partir de técnicas que envolvam
abordagens tanto teóricas, quanto práticas e que possibilitem uma avaliação que
enriqueça o aprendizado do aluno (ALBERTINO; SOUZA, 2004).
A inserção da tecnologia no âmbito educacional não é de hoje, já na
década de 50, Skinner propôs uma máquina para ensinar, a partir da inserção do
computador na sala de aula (ZEM-MASCARENHAS; CASSIANI, 2001). Contudo, foi
a partir da grande revolução no mundo digital durante as últimas décadas do século
20, gerando uma ampla transformação na forma como os alunos pensam e
aprendem que se deu inicio a necessidade de mudança da metodologia de aula
tradicional de aprendizagem passiva para uma metodologia de aprendizagem
experiencial multissensorial ativa (DESHPANDE; HUANG, 2009).
Os estudantes da geração Z são os primeiros a crescer nessa nova era
digital. O uso de computadores, celulares, videogames, tocadores de música digital,
câmeras de foto e vídeo e outras tantas ferramentas tecnológicas fazem parte de
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suas vidas desde a infância. Nesse sentido, os alunos de hoje pensam e processam
a informação essencialmente diferente de seus antecessores (DESHPANDE;
HUANG, 2011).
Esses nativos digitais apresentam maneiras diferentes e novas de
interagir com as aulas convencionais (SOUZA, 2016). Eles têm uma atenção
limitada, tédio de mídia estática, tolerância menor para repetição e um estilo de
aprendizagem mais visual, comparando-se às gerações anteriores (DESHPANDE;
HUANG, 2011). Portanto eles almejam que a tecnologia seja empregada no
progresso de sua aprendizagem. (RONDON; SASSI; ANDRADE, 2013).
Com isso, muitas universidades têm utilizado ambientes virtuais de
aprendizagem, adicionando novas modalidades de ensino à distância e introduzindo
a mídia eletrônica em seus mecanismos tradicionais de ensino presenciais (EVANS,
2008). O intuito dessas novas tecnologias não é substituir o contato do aluno com o
professor ou com os livros, mas sim o de facilitar o acesso à educação, por meio da
inserção dessas importantes ferramentas no ensino (CUNHA, 2006).
A introdução da tecnologia desafia as perspectivas didáticas e gera
transformações dos conceitos educacionais, levando docentes a refletirem quanto às
novas possibilidades de conhecimentos que podem ser agregados ao ensino,
convidando-os a revisarem e complementarem suas formações (WEINERT, 2013),
permitindo novas maneiras de realizar treinamentos, de desenvolver o aprendizado
colaborativo, de possibilitar o ensino à distância e de fornecer um meio acessível,
barato e disponível, para a educação continuada (BARBOSA et al., 2008).
Os educadores devem provocar, estimular e auxiliar os alunos na
construção de habilidades e competências (MOURA; MESQUITA, 2010) e o uso de
ferramentas tecnológicas tornam essa atuação do professor mais rica (WEINERT,
2013), sendo que sua inserção em sala de aula pode ser considerada eficaz para
aumentar o nível de motivação dos alunos na execução das atividades propostas
(ORTEGA et al., 2003).
Iwata e Araújo (2016) revelam que programas desenvolvidos para fins
educacionais devem ser selecionados com base no objetivo que se pretende obter
com a sua utilização, de forma a facilitar o entendimento, a aplicação e o uso
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adequado, sendo classificados como: tutoriais, ambientes virtuais de aprendizagem,
jogos educacionais, simuladores, ferramentas e aplicativos, entre outros.
Os tutoriais são métodos de transferência de conhecimento, que estão
sendo cada vez mais utilizados no processo de aprendizagem, por serem mais
interativos e específicos do que livros ou palestras e por apresentarem o processo
de execução de determinado assunto, associado a explicações que facilitam a
compreensão do conteúdo. Eles podem ser desenvolvidos de diversas maneiras,
como documento escrito, sequência de imagens, gravação de tela (screencast),
arquivo de áudio ou audiovisual. Seja qual for o formato utilizado, ainda podem se
classificar como interativos, em que há a necessidade de executar funções para
seguir ao próximo passo ou com baixa interatividade, em que não há necessidade
de execução de funções, apenas a leitura ou visualização dos passos conforme
estabelecido pelo programa (BORIANI, 2015).
Um tutorial interativo é uma espécie de programa de computador que
fornece uma série de informações a respeito de uma determinada área de
conhecimento com participação ativa do usuário, daí o termo interativo. Além de ser
uma ferramenta bastante motivadora e eficaz, uma vez que emprega de maneira
adequada o uso de imagens, cores e animações e tem a intenção de substituir,
parcial ou totalmente a atuação de um professor (PÍCCOLO, 2006; MILLAR, 1984).
A simulação tem sido utilizada como mais um método de aprendizagem,
que permite que a retenção do conhecimento fixe por um tempo mais prolongado,
além de ser uma estratégia mais agradável e prazerosa do que o ensino tradicional.
Essa metodologia tem sido vastamente empregada para o treinamento de técnicas
consideradas

simples

e

para

a formação

de

habilidades

essencialmente

psicomotoras, denominando-se simulação de baixa fidelidade. Seu uso tem se
tornado um aliado fundamental e frequente para a formação dos estudantes em
cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que prioriza a prática das
habilidades

em

um

ambiente

seguro,

permitindo

o

aperfeiçoamento

das

competências pela exposição repetida ao longo do tempo (AEBERSOLD;
TSCHANNEN; BATHISH, 2012; BARRETO et al., 2014).
A simulação computadorizada é um treinamento mediado por computador
que tem como finalidade a construção de modelos de um sistema real ou fictício, de
maneira dinâmica e simplificada, a fim de propiciar a exploração de situações

32

2 Revisão de Literatura

imaginárias ou reais, permitindo a formulação de hipóteses, testes e análise dos
resultados sem os possíveis riscos de uma situação real. Por meio da exposição
constante às situações simuladas é possível que técnicas e normas sejam testadas
inúmeras vezes, diminuindo a ocorrência dos erros considerados mais frequentes.
Por essa razão, a simulação tem se tornado grande aliada do ensino, do
aprimoramento e, principalmente, do treinamento (TRINDADE, 2011).
Na simulação não há a criação de algo radicalmente novo, mas sim uma
aproximação dos objetos e dos fenômenos do mundo real, ao máximo que a
capacidade tecnológica permite. Dessa forma, o objetivo da simulação gerada por
computadores é o de produzir uma experiência que tem a essência ou o efeito do
mundo real (BARKO; SADLER, 2013).
Trindade (2011) destaca que os principais benefícios associados ao uso
de simulações computadorizadas no ensino são: treinamento de habilidades
técnicas e científicas repetidamente; possibilidade de inserção em um universo ou
ambiente desconhecido, de difícil acesso ou perigoso; melhora da consciência do
trabalho em equipe; feedback imediato do desempenho do usuário, promovendo sua
auto avaliação, conhecimento e correção de suas deficiências.
À medida que o uso da simulação se torna mais prevalente na educação,
é importante analisar como o ensino e a aprendizagem são impactados pela sua
utilização. Poucas pesquisas têm sido feitas para mostrar como as simulações
afetam a dinâmica do ensino e da aprendizagem, especialmente na perspectiva do
instrutor e dos alunos (JOHNSON; GRAHAM; HSUEH, 2006).
Em contrapartida, diversos estudos (REIS et al., 2016; WEINERT, 2013;
LONGMUIR, 2014; AKL et al., 2010; AMEM; NUNES, 2009; HONG et al., 2009)
relatam os inúmeros benefícios do emprego da tecnologia no processo de ensino e
aprendizagem.
Reis et al. (2016) defendem que a inclusão das tecnologias digitais são
uma oportunidade para promover um ensino de excelência, mais democrático e
estimulante, proporcionando oportunidades visíveis de auto direcionamento e
autonomia. Hong et al. (2009) afirmam que as ferramentas tecnológicas favorecem o
desenvolvimento de habilidades cognitivas como a memória, a atenção e o
pensamento crítico. Akl et al. (2010) encontraram benefícios referente à sua
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aplicação no ensino superior e Longmuir (2014) quanto à ampliação do
conhecimento e do interesse dos estudantes. Outros

estudos

(REYNOLDS;

MASON; EATON, 2008) mencionam sobre a independência dos alunos, uma vez
que muitas ferramentas tecnológicas permitem o estudo em qualquer lugar e em
qualquer momento, favorecendo o estudar de acordo com a sua própria capacidade.
Por fim, Amem e Nunes (2009) definem o uso das tecnologias como recursos
facilitadores para a construção da aprendizagem, pois promovem maior interação,
agilidade, distribuição e comunicação.
Outros autores (NYSTRÖM; ÖHRLING, 2008; LINDBERG; AXELSSON;
ÖHRLING, 2009; PUCCINI et al., 2015) garantem que a inserção dessas
ferramentas tem se mostrado um importante instrumento para potencializar e
dinamizar o ensino, gerando maior interesse e entendimento dos alunos.

2.4 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA SIMULAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE

Tendo em vista os benefícios adquiridos na educação a partir do avanço
tecnológico, além da velocidade com que as informações necessitam ser adquiridas,
torna-se de grande importância a inserção de ferramentas tecnológicas em uma
abordagem direcionada a saúde (BLASCA et al., 2014).
O uso da tecnologia nos âmbitos de educação e saúde com a finalidade
de

ensino

tem

crescido

sucessivamente

(VIEIRA;

BERRETIN-FELIX;

BRASOLOTTO, 2009). A educação assistida por tecnologia é uma metodologia de
ensino que adota recursos didáticos, que podem envolver vários meios de
comunicação, com o intuito de facilitar o processo de auto-aprendizagem
(OLIVEIRA, 2007).
A formação de profissionais da área de saúde busca atributos para uma
atuação de qualidade (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a). Dessa forma, várias
ações vêm sendo realizadas, a fim de promover melhorias no ensino e mudanças na
formação em saúde a fim de formar profissionais mais bem preparados (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004b; CHUN; BAHIA, 2009).
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Apesar do exposto acima e levando em conta que a informática de saúde
tem sido considerada conteúdo obrigatório em todos os cursos de saúde, a
quantidade de informações acerca da inclusão de ferramentas de aprendizagem
utilizando a tecnologia ainda é muito restrita nas universidades brasileiras (SOUZA,
2016). O autor afirma que a inserção de ferramentas tecnológicas está muito aquém
do ideal nos cursos de saúde das universidades de alguns estados brasileiros
avaliados em seu estudo e justifica esse cenário pela falta de capacitação dos
professores e/ou pela carência de estrutura das instituições de ensino superior no
Brasil.
Em contrapartida, Weinert (2013) afirma que tecnologia tem se tornando
parte integrante das aulas de muitos docentes, no entanto, que muitos deles
costumam explorar os recursos disponíveis de maneira superficial.
Diante disso, fica evidente a necessidade da criação de diferentes
materiais didáticos a fim de auxiliar a prática docente (BLASCA et al., 2013), além da
importância da criação de materiais educacionais numa proposta de educação
profissional (BLASCA et al., 2014).
Com isso, muitos recursos têm surgido com a finalidade de empregar um
modo eficaz de transmitir e aperfeiçoar conhecimentos em todas as áreas das
ciências utilizando-se da tecnologia computacional (SOUSA, 2011). E diversas
abordagens de aprendizagem inovadoras foram introduzidas com o intuito de auxiliar
os discentes a superar as dificuldades de aprendizagem na educação científica
(BARKO; SADLER, 2013).
Estudos revelam que modelos computacionais 3D e ambientes virtuais
despertam e incentivam a motivação e o engajamento dos estudantes (HUANG,
2011; HUANG; RAUCH; LIAW, 2010; RONDON-MELO; ANDRADE, 2016),
melhorando suas habilidades clínicas, favorecendo suas decisões e execução de
procedimentos (KEEGAN, 2012). Além disso, de acordo com alguns autores (CHEN;
WONG; WANG, 2014; KANTHAN; SENGER, 2011), o aumento da motivação para a
aprendizagem tem sido um dos maiores benefícios da inserção de jogos
computacionais e, para Hong et al. (2009) estes têm sido muito superior quando
comparados ao obtido com a utilização de apenas métodos tradicionais.
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Poucos são os estudos na área da Fonoaudiologia quanto à inserção de
ferramentas tecnológicas e menos ainda são os que comparam métodos de ensino
tradicionais com aqueles que se utilizam da tecnologia.
Um estudo nos Estados Unidos (LIEBERTH; MARTIN, 2005) verificou a
eficácia da utilização de um simulador de audiometria baseado na web por
estudantes de graduação e pós-graduação em Fonoaudiologia. O primeiro estudo
contou com a participação de cem estudantes de graduação que estavam
matriculados em um curso de Audiologia. Todos eram leigos quanto aos métodos e
às técnicas usados na audiometria. Inicialmente receberam instruções teóricas
quanto aos assuntos pertinentes, em seguida foram distribuídos aleatoriamente em
dois grupos, sendo que um deles utilizou o simulador de audiômetro (audiômetro
virtual) e o outro utilizou um audiômetro portátil (convencional) para a prática da
audiometria. Cada grupo recebeu duas horas de treinamento sobre a operação do
audiômetro que iriam usar. Após a conclusão de dez audiometrias de via aérea e via
óssea no instrumento sorteado, todos fizeram um exame final prático, usando um
audiômetro portátil, inclusive aqueles que treinaram no simulador. Um segundo
estudo foi efetuado com noventa e sete estudantes de pós-graduação em
Fonoaudiologia, matriculados em um programa de mestrado à distância. Todos
receberam instruções teóricas quanto aos assuntos pertinentes e, após completarem
o treinamento de dez audiometrias de via aérea e via óssea no audiômetro virtual,
fizeram um exame final prático, usando um audiômetro portátil. Um profissional
certificado avaliou os resultados. Os resultados de ambos os estudos indicaram que
a formação por meio da simulação se mostrou eficaz, tanto quando o método
tradicional, uma vez que as habilidades necessárias para a execução de testes
auditivos no audiômetro convencional foram devidamente adquiridas por meio da
prática no audiômetro virtual.
Em outra pesquisa nos Estados Unidos (JOHNSON; GRAHAM; HSUEH,
2006), um estudo de caso, descreve sobre o uso de um "Audiômetro Virtual" em um
curso introdutório em Audiologia focado em ensinar os alunos a conduzir testes
audiométricos. O programa permite a administração de testes auditivos para uma
variedade de pacientes virtuais que já são incorporados ao programa, mas também
possibilita a inserção de novos perfis conforme a necessidade. Os estudantes
relataram três vantagens a partir do uso dessa ferramenta: 1) projeção da tela, no
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qual possibilitava que todos os alunos visualizassem exatamente o que o professor
estava fazendo; 2) seleção de casos específicos para abordar determinado conceito
de perda auditiva a ser estudado; e 3) possibilidade de criação de diversas
interfaces para registrar o audiograma, com uma possibilidade quase infinita de
perfis de pacientes. Esta metodologia provou ser muito satisfatória, pois seria
praticamente impossível recrutar pessoas com os diferentes tipos de perfis e de
perda auditiva. No entanto, com o Audiômetro Virtual, o instrutor pode selecionar ou
criar diversos casos autênticos para demonstrações em sala de aula e para a prática
do aluno. Diante disso, verificou-se que o uso da simulação por meio do Audiômetro
Virtual funcionou como catalisador no aprimoramento do ensino e da aprendizagem.
Estudo realizado na França com alunos do 1º ano de graduação em
Fonoaudiologia demonstrou aumento significativo no conhecimento teórico após a
utilização de modelos computacionais 3D e que este tipo de modelo se mostrou
mais eficiente para a aprendizagem do que a utilização exclusiva de método
tradicional (VENAIL et al., 2010).
Um estudo realizado na Austrália com a utilização de ambientes de
aprendizagem simulados na educação fonoaudiológica trouxe muitos benefícios aos
alunos, sendo eles: aumento das habilidades clínicas antes da exposição a uma
situação de atendimento real, apresentação adicional das áreas especializadas da
prática fonoaudiológica, aprendizado interdisciplinar e experiências de observação
para os alunos novatos, exibindo um potencial considerável para a aprendizagem
clínica. Apesar de o estudo ter sido considerado limitado, devido à necessidade de
recursos adicionais para desenvolver melhor os ambientes de aprendizagem
simulados e mantê-los no currículo da universidade, preparam uma recomendação
endossada em nível nacional para o desenvolvimento de mais ambientes de
aprendizagem simulados e a integração desses aos currículos dos cursos de
Fonoaudiologia (MACBEAN et al., 2013).
No Brasil, um estudo analisou a efetividade de um material disponibilizado
em CD-ROM para a auto aprendizado de assuntos relacionados à avaliação e
patologia da voz. Após estudo dessa ferramenta fonoaudiólogos e alunos de canto
apresentaram um aumento significativo quanto ao conhecimento dos conteúdos
abordados no material (VIEIRA; BERRETIN-FELIX; BRASOLOTTO, 2009)
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O estudo de Blasca et al. (2010) teve como objetivo desenvolver, aplicar e
avaliar um modelo de Teleducação Interativa para o ensino de Aparelhos de
Amplificação Sonora Individual. O programa foi elaborado por meio de um tutor
eletrônico, no qual os alunos tiveram acesso livre por 30 dias. Por meio da
comparação dos resultados antes e após o estudo do material educacional, pode-se
concluir que este se mostrou efetivo no aprendizado da disciplina abordada. Além
disso, verificou-se que 100% dos alunos consideram a ferramenta explicativa e de
fácil compressão.
Blasca et al. (2013) buscou avaliar a efetividade de um CD-ROM sobre o
tema acústica e psicoacústica como método de aprendizagem. Alunos de
Fonoaudiologia tiveram acesso livre para estudo do material por 15 dias. Por meio
de uma avaliação pré e pós-estudo, verificou-se que a ferramenta contribuiu
significativamente para a aprendizagem, além de todos os discentes concordarem
que tal metodologia propiciou melhora na compreensão do tema.
Um estudo (RONDON; SASSI; ANDRADE, 2013) revelou que a utilização
de um jogo de computador como ferramenta complementar ao ensino de anatomia e
fisiologia de cabeça e pescoço beneficiou os alunos na mesma proporção que o
método tradicional de aprendizagem, quando comparados à retenção de
conhecimento teórico em curto prazo, apesar de o método tradicional ter sido
superior na avaliação em longo prazo neste trabalho.
O tutorial para o ensino da voz infantil é um material didático-pedagógico
apoiado em recursos tecnológicos de computação que tem como objetivo a
instrumentalização das aulas teóricas e de prática clínica da graduação em
Fonoaudiologia. Esse material é uma ferramenta didática inovadora e atrativa para o
ensino da voz e favoreceu o desenvolvimento de novas habilidades, o
enriquecimento cultural, o aprofundamento de conhecimentos específicos da área da
voz, estimulando a criatividade e complementando a formação acadêmica dos
discentes (SANTOS; MARTINO; PASSERI, 2014).
O estudo de Rondon-Melo e Andrade (2016) avaliou a motivação de
alunos 2º ano de Fonoaudiologia, a partir do uso de três métodos de aprendizagem
sobre anatomia e fisiologia do Sistema Miofuncional Orofacial, sendo dois métodos
considerados interativos (jogo computacional 2D e modelo computacional 3D) e um
método tradicional (textos científicos associados a imagens estáticas em 2D). Os
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resultados mostraram que os alunos que utilizaram o modelo computacional 3D
apresentaram maior grau de motivação para a aprendizagem, seguido pelos
estudantes que utilizaram o jogo computacional 2D. Já aqueles que participaram do
método tradicional foram os que apresentaram o menor grau de motivação.
Apesar dos poucos estudos abordando sobre a inserção da tecnologia
como método de ensino da Fonoaudiologia e sobre a não existência de nenhum
estudo que relate sobre o ensino em Motricidade Orofacial, buscou-se saber se as
pesquisas têm sido voltadas mais para o emprego da tecnologia na atuação
fonoaudiológica.

2.5 INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA

Como já se pode notar, ciência e tecnologia são elementos importantes
para a construção de novos conhecimentos, mas também são grandes aliados no
processo de promoção da saúde e tratamento das doenças.
Devido ao grande crescimento tecnológico em diversas áreas da ciência,
a saúde tem sido um ramo privilegiado quanto aos inúmeros benefícios do emprego
da computação, que auxiliam os profissionais desde o diagnóstico preciso até
reabilitação. Nesse sentido, torna-se de extrema importância que profissionais da
área da saúde desenvolvam competências relativas à inclusão das novas
tecnologias no intuito de enriquecer e ampliar sua prática profissional (CARDOSO et
al., 2008).
Nos consultórios médicos e terapêuticos, a utilização de ferramentas
computacionais como jogos, aplicativos e simuladores como métodos terapêuticos
são cada vez mais comuns (SOUSA, 2011). Alguns estudos apresentam o
desenvolvimento

dessas

ferramentas

como

métodos

terapêuticos

na

Fonoaudiologia.
Araújo (2000) descreve o desenvolvimento de jogos computacionais para
auxiliar deficientes auditivos no aprimoramento do controle fonoarticulatório, com o
objetivo de fornecer um ambiente lúdico em que o paciente é motivado a praticar os
exercícios fonoarticulatórios, a fim de melhorar o controle do fluxo respiratório,
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energia/intensidade, frequência de vibração das pregas vocais e articulação. Em sua
revisão, o autor mostra que os jogos computacionais lúdicos controlados por voz são
eficientes para o aprimoramento do controle de voz de deficientes auditivos.
O jogo “Pedro na casa mal-assombrada” tem a finalidade de auxiliar no
desenvolvimento das habilidades de percepção auditiva. Ele é composto por oito
exercícios que envolvem diferentes padrões verbais e não verbais para o
treinamento das habilidades auditivas de detecção, discriminação, reconhecimento e
identificação dos sons. Em um estudo (MARTINS; PINHEIRO; BLASI, 2008) o jogo
foi aplicado no tratamento de duas crianças com diagnóstico do Distúrbio do
Processamento Auditivo Central. Após oito sessões, notou-se adequação das
habilidades auditivas de resolução temporal, figura-fundo e ordenação temporal para
sons verbais e não verbais. Dessa forma, concluíram que o jogo foi um recurso
estimulador e que possibilitou o desenvolvimento das habilidades auditivas
alteradas.
Murphy (2008) desenvolveu um programa a fim de ajudar a tratar
alterações de percepção auditiva em crianças com dislexia. O objetivo do jogo é
aprimorar a capacidade de processar rapidamente estímulos sonoros, ou seja, de
melhorar o processamento temporal auditivo dessa população. Em seu estudo o
programa mostrou-se eficaz para o treinamento temporal auditivo do grupo
estudado, sendo comprovado por meio da melhora pós-treinamento na maioria das
situações analisadas.
O programa Alfabetização Fônica Computadorizada (CAPOVILLA;
CAPOVILLA; MACEDO, 2005) é um instrumento interativo que foi desenvolvido com
o objetivo de estimular habilidades de leitura e consciência fonológica. Em um
estudo de Hein et al. (2010) o uso do programa em crianças com deficiência mental
resultou em melhora no desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica
e correspondências letra-som, demonstrando a eficácia desse programa para essa
população.
O programa “Pedro no Parque de Diversões” é um jogo computacional
que tem como objetivo facilitar o processo de aprendizagem dos sons da língua e na
construção da escrita alfabética. Um estudo (FARIAS; COSTA; SANTOS, 2013)
observou que o referido programa foi eficaz para desenvolver a consciência
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fonológica e facilitar a mudança da hipótese de escrita pré-silábica para a silábica,
tendo o fonoaudiólogo como mediador.
Salgado (2010) desenvolveu o Programa de Remediação Fonológica a
fim de auxiliar o desempenho de crianças com diagnóstico de dislexia do
desenvolvimento, nas habilidades de leitura e escrita. Esse programa funciona em
qualquer computador e demonstrou eficácia na melhora do desempenho e no
desenvolvimento de tais habilidades.
“Desafio dos Fonemas” é um jogo específico para Fonoaudiologia, com o
intuito de treinar e automatizar os fonemas, além de induzir ao raciocínio. Durante o
jogo, o paciente responde a questões especificas para o treinamento proposto. É um
jogo desenvolvido exclusivamente para o público jovem e adulto com dificuldade de
fala e escrita (SOUSA, 2011).
O “Fonospeak” é um programa de computador que tem como propósito
tornar a terapia fonoaudiológica mais agradável e estimulante, por meio da aplicação
de recursos multimídia, no tratamento de alterações de fala e linguagem. Um estudo
(PEREIRA; BRANCALIONI; KESKE-SOARES, 2013) compara os resultados entre
métodos de reabilitação tradicional e com o apoio de computadores, observou-se
que os sujeitos submetidos à terapia com o “Fonospeak” tiveram maior evolução
quando comparados aos que receberam tratamento tradicional, sugerindo que o uso
do computador é capaz de oferecer uma terapia eficiente.
O “Fonodroid” é um aplicativo desenvolvido para plataforma Android com
a finalidade de apoiar o tratamento de pacientes com distúrbio articulatório. Durante
seu uso o paciente deve pronunciar corretamente a palavra correspondente à
imagem exibida na tela e, então, por meio do recurso de reconhecimento de voz, o
aplicativo verifica se a palavra foi dita de maneira correta. Quando o paciente acerta
a pronúncia, a próxima imagem é exibida. Caso a pronúncia estiver incorreta, haverá
mais duas tentativas, antes de prosseguir para a nova figura. Com o
desenvolvimento do programa, o autor espera que seja possível estimular o paciente
a progredir no tratamento do desvio fonológico enquanto se diverte, por meio de
uma interface amigável e de fácil utilização (SILVESTRE, 2015).
O programa “VoxGames” é um conjunto de 25 jogos que foram
desenvolvidos para auxiliar a terapia fonoaudiológica, com a finalidade de estimular
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a modificação de voz e fala de crianças e pré-adolescentes. No programa, a
interação com os personagens é manipulada por meio da variação vocal do
paciente. Tem o propósito de promover uma melhor produção e controle de diversos
parâmetros vocais, tais como: tempo de fonação, frequência e intensidade (SOUSA,
2011).
Santos (2013) desenvolveu o aplicativo “Disvoice”, que foi criado para ser
utilizado em dispositivos móveis com a finalidade de auxiliar no tratamento da
dislalia. O programa apresenta dois módulos, um de uso exclusivo pelos pacientes e
outro pelos fonoaudiólogos. A seção destinada ao paciente possui um jogo que
estimula repetições de palavras de diversas categorias, além de permitir a gravação
dos áudios das palavras apresentadas no jogo, a fim de que o paciente escute
quantas vezes julgar necessário e perceba seus erros. O módulo fonoaudiólogo
permite o gerenciamento de pacientes, demonstra gráficos de evolução e listas de
palavras com maior grau de dificuldade. A autora conclui que o aplicativo será de
grande auxílio no tratamento da Dislalia, além de disponibilizar informações muito
relevantes para os fonoaudiólogos.
O estudo de Carlos et al. (2016) se propôs a desenvolver e avaliar um
aplicativo para dispositivos móveis, denominado “VoiceGuard”, com a finalidade de
auxiliar professores e demais profissionais da voz no gerenciamento de sua saúde
vocal em tempo real. A ferramenta foi considerada inovadora e servirá para
instrumentalizar fonoaudiólogos nas ações de promoção da saúde vocal, e no
seguimento de pacientes em terapia.
“Motrisis” é outro programa para a área de motricidade orofacial, que tem
como finalidade auxiliar na avaliação e na terapia de pacientes com alterações de
respiração oral, distúrbios de fala, alterações ortodônticas disfagia, afasia, gagueira,
entre outros. É uma ferramenta terapêutica que possibilita a execução de exercícios
por meio da exibição de vídeos que o terapeuta seleciona (SOUSA, 2011).
Sousa (2011) descreve sobre a construção de um jogo computacional em
formato de trilha, nomeado “MOtrilha”, com a finalidade de auxiliar na reabilitação
fonoaudiológica. O aplicativo tem como objetivo o aprimoramento das técnicas
terapêuticas para a correção da Deglutição Atípica. Ao

longo

da

trilha

e

dos

passatempos, o paciente executa os exercícios, que são previamente indicados e
demonstrados pelo terapeuta, tornando-se uma opção lúdica de tratamento. A
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autora descreve que essa é uma ferramenta bastante eficaz, prazerosa e motivadora
e que além de permitir que o profissional avalie o progresso do tratamento, promove
maior adesão na realização dos exercícios em casa.
O aplicativo para dispositivos móveis “Boca Feliz” foi desenvolvido com o
intuito de auxiliar os pacientes com alterações de motricidade orofacial. Utilizando-se
de recursos de animações, o personagem principal solicita que crianças executem
movimentos com a língua e com lábios. Alguns autores (MACEDO; RABELO;
NOVAES, 2014) descrevem que as imagens que ilustram os movimentos a serem
executados não são muito bem elaboradas, gerando dúvidas quanto ao movimento
correto. Além disso, citam que há somente comentários negativos quanto ao
aplicativo em seu local de download na App Store.
Furlan et al. (2015) sugerem um novo método para reabilitação da força e
da mobilidade da língua, utilizando-se de um protótipo, elaborado a partir de um
aparato oral como dispositivo de entrada para computadores e em associação a
jogos computacionais. Esse instrumento consiste de um bocal, a ser encaixado na
cavidade oral do paciente e possui uma haste de comando que deve ser
movimentada com a utilização da língua, nas direções indicadas durante os jogos
computacionais, que foram desenvolvidos exclusivamente para reproduzir os
exercícios utilizados na terapia. O fonoaudiólogo pode escolher as direções de
contração muscular, o tipo da contração, a força a ser realizada e o tempo de
manutenção da contração nos jogos. O protótipo tem potencial para melhorar a
adesão do paciente ao tratamento, uma vez que fornece um monitoramento visual
de forma lúdica além da visualização do seu progresso durante a terapia.
Além dos programas supracitados, uma revisão realizada por Sousa
(2011), acrescenta outros programas utilizados pelos fonoaudiólogos como
ferramentas tecnológicas a fim de auxiliar desde a avaliação e diagnóstico até a
reabilitação fonoaudiológica, tais como: C-VIC, Imago Ana Vox, NoteVox, Logofone,
Earmix, FonoTools, Fonoflex, Avalie, VoiceReport, Vocalgrama, FonoView e
VoxMetria, AudiReport. A autora ainda comenta que há necessidade de pesquisas
direcionadas à Fonoaudiologia quanto à inserção dessas tecnologias no apoio às
terapias fonoaudiológicas, uma vez que muitos programas não possuem qualquer
tipo de respaldo científico quanto a sua utilização e benefício durante a reabilitação,
sendo a grande maioria de cunho comercial.
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Ainda em seu estudo, Sousa (2011) fez uma pesquisa de campo para o
levantamento do perfil dos fonoaudiólogos quanto à utilização de tecnologias
durante a sessão terapêutica. A maioria dos profissionais (65%) considera
importante a inserção de programas na prática clínica, sendo que 61% justificam
isso devido à maior motivação do paciente frente ao tratamento. Relataram ainda,
utilizarem com frequência programas fonoaudiológicos, tanto na avaliação e
diagnóstico, quanto no tratamento. Contudo acreditam que os aplicativos voltados
para a Fonoaudiologia são muito escassos e nenhum dos profissionais referiu
conhecer programas voltados ao tratamento de alterações e patologias na área da
Motricidade Orofacial.
Ainda em expansão, constatou-se que existem algumas ferramentas
tecnológicas criadas com o intuito de auxiliar a Fonoaudiologia, seja no sentido de
ensino na graduação, seja para auxiliar o profissional em sua prática clínica.
Contudo a elaboração de um material educacional, seja ele de qualquer natureza,
sempre exige uma avaliação prévia de todos os seus aspectos, com o intuito de
verificar se os objetivos inicialmente propostos compreendem o problema de ensinoaprendizagem que motivou a sua criação (ZEM-MASCARENHAS; CASSIANI, 2001),
além de averiguar se o mesmo é capaz de facilitar a aprendizagem real daqueles
que a utilizam (SOUZA, 2002).
Diante disso, os estudos devem considerar não apenas a elaboração e
criação de ferramentas tecnológicas, mas também a avaliação desse material (ZEMMASCARENHAS; CASSIANI, 2001), possibilitando complementar ainda mais o
processo terapêutico, por meio não somente da inserção da tecnologia, mas
também do respaldo científico.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo desse trabalho foi desenvolver e adaptar recursos tecnológicos
para o ensino em Motricidade Orofacial, especificamente no que se refere à análise
facial, e avaliar a efetividade da simulação para o processo de aprendizado.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1. ASPECTOS ÉTICOS

O trabalho foi realizado na Faculdade de Odontologia de Bauru, da
Universidade de São Paulo - FOB/USP, em duas etapas, sendo a primeira para
desenvolvimento do material e a segunda para aplicação desse material. A etapa
que envolveu os participantes foi realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da referida instituição (número CAAE
55623216.6.0000.5417 – ANEXO A). Assim, todos os critérios éticos foram seguidos
respeitando-se a Resolução 466/12 que versa sobre Ética em Pesquisa com seres
humanos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Os objetivos do estudo foram apresentados aos participantes, que se
comprometeram a comparecer aos encontros e treinamentos propostos pela
pesquisadora. Todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido
(APÊNDICES A e B), atestando que concordaram em participar do trabalho e com a
publicação dos dados obtidos, ficando garantidos o anonimato e a liberdade de
retirar seu consentimento a qualquer momento.

4.2 CASUÍSTICA

Foram convidados a participar da pesquisa 24 alunos do 2º ano
graduação em Fonoaudiologia da FOB/USP que concluíram a disciplina “Motricidade
Orofacial II”, que tem como objetivo “Capacitar o aluno a reconhecer os processos
alterados

que

inviabilizam

o

desenvolvimento

equilibrado

do

sistema

estomatognático, bem como a avaliar, diagnosticar e tratar os distúrbios
miofuncionais orofaciais no âmbito de uma atuação interdisciplinar”. O convite foi
restrito a estes participantes, de modo que todos tivessem o mesmo nível de
conhecimento no momento da participação deste estudo. Além de já terem sido
expostos ao conteúdo teórico que versa a temática desta pesquisa.
Vinte alunos aceitaram participar da pesquisa, estes foram distribuídos
aleatoriamente em dois grupos, por meio de um programa disponível online
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(http://randomizer.org/form.htm), que definiu qual grupo o indivíduo pertenceria. A
fim de verificar se os grupos possuíam nível de conhecimento equilibrado quanto à
área estudada neste trabalho, utilizaram-se os valores das notas finais obtidas por
eles na disciplina Motricidade Orofacial II. Foi aplicado o teste t pareado, o qual
apresentou valor de p igual a 0,24, não demonstrando resultado estatisticamente
significante e confirmando que os grupos eram equilibrados entre si quanto às notas.
Seriam excluídos os participantes que não comparecessem aos encontros
e treinamentos agendados pela pesquisadora ou deixassem de participar de alguma
etapa desta pesquisa, o que não ocorreu.
Também foram convidados três fonoaudiólogos atuantes na área de
Motricidade Orofacial, com experiência mínima de três anos em análise facial. Esse
grupo participou de uma calibração prévia, a fim de que todos os profissionais
apresentassem os mesmos critérios de avaliação, depois, apenas da etapa final do
estudo, denominada de “Avaliação Final”.

4.3 ETAPAS DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira foi para o
desenvolvimento e adaptação de materiais que foram utilizados para o ensino,
treinamento e simulação da análise facial. Conforme demonstrado na Figura 2.

Desenvolvimento e Adaptação dos
Materiais

Desenvolvimento do Tutorial
Interativo

Adaptação do Programa Invivo5®
para simulação

Figura 2 - Fluxograma demonstrando os procedimentos da primeira etapa da pesquisa
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A segunda parte foi para aplicação desses materiais e avaliação de sua
eficácia, conforme explanado na Figura 3.

Participantes Totais
(n=23)

Alunos

Fonoaudiólogos

(n=20)

(n=3)

Estudo do Tutorial Interativo
(2 horas)

Grupo Experimental

Grupo Controle

(n=10)

(n=10)

Treinamento (5 vezes)

Treinamento (5 vezes)

Simulação via

Prática in situ em

Computador

Humanos

Calibração dos
Fonoaudiólogos

Avaliação Final

Figura 3 - Fluxograma demonstrando os procedimentos da segunda etapa da pesquisa
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4.4 PROCEDIMENTOS DA PRIMEIRA ETAPA

4.4.1 Desenvolvimento do Tutorial Interativo

O tutorial interativo foi construído a partir de consultas aos livros de
Motricidade Orofacial e artigos relacionados aos protocolos de avaliação utilizados
na clínica fonoaudiológica, a fim de auxiliar o aluno a aprender de maneira dinâmica
a localização exata dos pontos antropométricos.
Os doze pontos antropométricos orofaciais citados abaixo foram
selecionados e utilizados (CATTONI, 2006; GENARO et al., 2009):
•

Glabela (g)

•

Trichion (tr)

•

Gnátio (gn)

•

Canto Externo do Olho Direito (ex)

•

Canto Externo do Olho Esquerdo (ex)

•

Subnasal (sn)

•

Labial superior (ls)

•

Estômio (sto)

•

Cheilion Direito (ch)

•

Cheilion Esquerdo (ch)

•

Zigomático Direito (zy)

•

Zigomático Esquerdo (zy)

Além

dos

pontos,

também

foram

selecionadas

dez

medidas

antropométricas orofaciais usadas na prática clínica fonoaudiológica e citadas na
literatura (CATTONI, 2006; GENARO et al., 2009):
•

Altura do Lábio Superior (sn-sto)

•

Altura do Lábio Inferior (sto-gn)

•

Altura do Filtro (sn-ls)

•

Terço Superior da Face (tr-g)

•

Terço Médio da Face (g-sn)

•

Terço Inferior da Face (sn-gn)

•

Largura da Face (zy-zy)
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•

Altura da Face (g-gn)

•

Distância entre o canto externo do olho e o cheilion esquerdo (ex-ch)

•

Distância entre o canto externo do olho e o cheilion direitos (ex-ch)

O projeto contou com a participação de um designer que ficou
responsável pelo layout, seleção e tratamento das imagens e estruturação do
conteúdo. As imagens utilizadas no tutorial foram provenientes do acervo do
designer, que conta com imagens resgatadas por meio do mecanismo de busca
avançada do Google Images, utilizando-se o filtro de direitos de uso, que mostra
conteúdo identificado como sendo de domínio público. Especificamente as imagens
que foram utilizadas nesse trabalho eram classificadas como sem restrições de uso,
compartilhamento

ou

modificação,

que permite

a

cópia,

modificação

ou

redistribuição da imagem, desde que não sejam utilizadas para fins comerciais.
Além disso, foi utilizada a linguagem HTML5 por um programador,
possibilitando apresentar o tutorial em um programa executável, permitindo a
estruturação e apresentação do conteúdo de forma tecnológica e integrada.

4.4.2 Adaptação do Programa Invivo5® para Simulação

O Invivo5® é um programa desenvolvido pela Anatomage (San Jose,
Califórnia, USA) com o propósito de auxiliar cirurgiões dentistas. Possui ferramentas
que possibilitam a reconstrução rápida de um modelo 3D a partir de reformatações
tomográficos, além da marcação de pontos cefalométricos e a realização de
medições lineares e angulares.
Devido a essas características, esse programa foi selecionado para ser
utilizado como ferramenta de simulação no treinamento da análise facial.
No programa foram inseridas reformatações tomográficas do arquivo da
disciplina de Cirurgia do Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e
Radiologia, da FOB/USP. Foram selecionados cinco modelos de face virtual,
possibilitando aos estudantes o contato com uma imagem distinta a cada dia de
treinamento.
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4.5 PROCEDIMENTOS DA SEGUNDA ETAPA

4.5.1 Estudo do Tutorial Interativo

Os alunos receberam o tutorial interativo desenvolvido neste trabalho e
foram orientados quanto aos objetivos do material e instruções de manuseio.
Os participantes poderiam acessá-lo a qualquer momento, entretanto, a
fim de garantir que o aluno estudasse o conteúdo desenvolvido, os mesmos foram
convocados a realizar estudo presencial por duas horas, distribuídas em quatro
encontros presenciais, com duração de 30 minutos cada, durante duas semanas,
que aconteceram na Sala de Treinamento da Biblioteca da FOB/USP.
No primeiro encontro a pesquisadora apresentou o tutorial aos
participantes, todos os pontos e medidas foram exibidos tanto na face realista,
quanto na virtual, e os alunos foram convidados a tentar localizar em seu próprio
rosto cada ponto, a partir da leitura de cada definição.
As subseções “Uso do Paquímetro” e “Avaliando o Paciente” também
foram lidas e interpretadas junto com os alunos. Apenas a seção sobre o uso do
programa não foi abordada, visto que nem todos os alunos utilizariam essas
informações.
Nos demais encontros os alunos manipularam o material sem
direcionamentos, podendo iniciar os estudos por qualquer parte, desde que
acessassem todo o conteúdo.
Após conclusão do estudo do tutorial, os alunos foram divididos em dois
grupos (experimental e controle). O grupo experimental fez o treinamento simulado,
por meio de programa de computador, enquanto o grupo controle realizou o
treinamento in situ, por meio do uso do paquímetro, em integrantes do próprio grupo.
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4.5.2 Treinamento Simulado – Grupo Experimental

Os alunos do grupo experimental, após estudo do tutorial interativo,
fizeram os treinamentos das mensurações das medidas antropométricas via
Invivo5®, durante duas semanas.
Cada aluno fez o treinamento cinco vezes, em momentos e faces
distintas, a fim de que automatizassem a execução das medidas solicitadas.
Em cada treinamento o aluno foi orientado a realizar as medidas da face e
fazer as anotações em uma ficha de coleta de dados disponibilizada pela
pesquisadora (APÊNDICE C) e, em seguida, repetir o procedimento e as anotações
pela segunda vez.
As marcações das medidas no programa eram realizadas com a face em
posição frontal, seguidas pela rotação do rosto, possibilitando uma visão
tridimensional

e

a

correção

das

medidas.

Tais

procedimentos

duravam

aproximadamente 20 minutos.

4.5.3 Treinamento In Situ – Grupo Controle

Os alunos do grupo controle, após recebimento e estudo do tutorial,
efetuaram o treinamento das medidas da face em pessoas reais. Também fizeram o
treinamento cinco vezes, distribuídas em duas semanas, assim como o grupo
experimental.
Em cada dia de treinamento os alunos fizeram as medidas em uma face
distinta, de modo que tivessem contato com os diferentes tipos faciais e variações
de medidas. Cada aluno utilizou seu próprio paquímetro digital. Em cada
treinamento era necessário marcar os pontos antropométricos no sujeito a ser
avaliado, utilizando um lápis para olhos e, em seguida, realizar as medidas
antropométricas orofaciais e anotá-las na ficha de coleta, duas vezes.
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4.5.4 Calibração dos Profissionais

Os fonoaudiólogos foram previamente treinados e calibrados com a
medição da face do sujeito utilizado na avaliação final, a fim de apresentarem
resultados semelhantes e maior grau de confiabilidade para a comparação com os
alunos.
A calibração foi realizada com os fonoaudiólogos de modo que todos
adotassem os mesmos critérios de avaliação, assegurando padrões uniformes e
variações mínimas de medições.
Inicialmente os profissionais tiveram acesso ao tutorial interativo, a fim de
observarem a localização dos pontos e medidas antropométricas empregadas nesse
estudo.
O sujeito utilizado para calibração foi o mesmo selecionado para a
avaliação final. Primeiramente os profissionais realizaram a marcação de todos os
pontos da face, com o uso do lápis para olhos. Então, discutiram sobre o
posicionamento de cada ponto, até que todos concordassem entre si.
Em seguida cada profissional realizou todas as medidas orofaciais, duas
vezes, e compararam os resultados interexaminador. Aquelas medidas que
apresentaram discrepâncias foram discutidas e reavaliadas por cada um, até
obterem um valor aceitável por todos.

4.5.5 Avaliação Final

Nessa etapa, todos os alunos e fonoaudiólogos fizeram a mensuração
antropométrica orofacial de um mesmo indivíduo (a própria autora dessa pesquisa).
O indivíduo padrão avaliado permaneceu sentado com os pés apoiados
no chão, com a cabeça na posição habitual, lábios ocluídos e olhos fechados, uma
vez que a postura durante a mensuração altera os resultados da avaliação.
Nenhuma outra orientação foi ministrada, uma vez que o direcionamento da conduta
deveria ser realizado por cada participante da pesquisa.
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Cada medida foi obtida duas vezes, por meio do uso do paquímetro digital
Digimess Pró-Fono® de aço inoxidável. Os participantes anotaram todos os valores
na ficha de avaliação, sem ter acesso às anotações anteriores.
O tempo de execução de cada etapa da avaliação final foi cronometrado
por participante: marcação dos pontos com o lápis, mensuração das medidas pela
primeira vez, mensuração pela segunda vez.

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram tabulados e submetidos ao tratamento
estatístico.
A análise de comparação dos resultados (medidas da face) e tempo de
execução dos grupos foi realizada conforme citados a seguir:
•

Grupo Experimental x Grupo Controle

•

Grupo Experimental x Grupo dos Profissionais

•

Grupo Controle x Grupo dos Profissionais

Além disso, foram analisadas as diferenças entre a primeira e segunda
medida obtidas em cada grupo.
A comparação entre os grupos foi feita a partir da análise de variância
(Oneway Anova) e o Teste de Tukey foi aplicado para analisar os resultados
significativos.
Foi adotado o nível de significância de 5% (valores de p<0,05 foram
considerados como indicativo de significância).
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5.1 PROCEDIMENTOS DA PRIMEIRA ETAPA

5.1.1 Desenvolvimento do Tutorial Interativo

Foram utilizadas duas imagens para representar a face, uma por meio de
um modelo computadorizado, representando uma face virtual (Figura 4), e a outra
por meio de uma fotografia de um indivíduo do sexo masculino (Figura 5),
representando uma face humana real. Ambas as imagens foram obtidas a partir do
banco de imagens do designer que trabalhou no desenvolvimento desse material.

Figura 4 - Representação virtual da face em modelo computadorizado
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Figura 5 - Representação realista da face por meio de fotografia de um indivíduo do sexo masculino

Selecionaram-se duas representações de faces distintas a fim de que
todos os pontos antropométricos pudessem ser visualizados em ambas as situações
que cada grupo faria o treinamento (virtual e real).
Para seleção das imagens foi considerado que os pontos antropométricos
e medidas deveriam estar posicionados de maneira semelhante nas duas imagens,
sem grandes discrepâncias.
Inicialmente a proposta era que a imagem virtual e a realista
aparecessem de maneira simultânea na tela, entretanto, devido aos diversos
tamanhos de telas de computadores, o designer sugeriu que fossem apresentadas
uma de cada vez, a fim de que não houvesse prejuízo na visualização dos detalhes
de cada face, caso uma tela pequena fosse utilizada.
A tela inicial foi composta por um índice estático com os doze pontos e
dez medidas antropométricas da face, localizado no canto esquerdo; uma imagem
da face que poderia ser selecionada pelo usuário como virtual ou real; um campo
com a definição do ponto ou medida selecionado no índice e um menu com três
subseções, conforme demonstra a Figura 6.
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Figura 6 - Tela inicial do tutorial com o ponto Glabela (g) e rosto virtual selecionados.

No momento do uso do tutorial, se tem acesso aos dois tipos de imagens,
de modo que, quando se clica em um ponto ou medida, o tutorial apresenta sua
definição por escrito e sua localização em um modelo virtual ou modelo realista, de
acordo com a seleção desejada. A Figura 7 mostra um exemplo de seleção da
medida largura da face em um modelo de rosto realista.

Figura 7 - Tela do tutorial com a medida terço inferior da face (sto-gn) e rosto realista selecionados.

66

5 Resultados

No tutorial também há três subseções, localizadas em um índice fixo ao
lado direito da tela: “uso do paquímetro”, “avaliando o paciente” e “uso do software”.
A seção “uso do paquímetro” foi desenvolvida com o objetivo apresentar o
instrumento padronizado que é utilizado para mensuração da face in situ. Neste
setor as partes do instrumento de medição são apresentadas, juntamente com uma
breve instrução do seu manuseio e funcionamento e ilustradas com um vídeo
demonstrativo de marcação dos pontos e realização das medidas (PRO FONO). As
Figuras 8 e 9 mostram o conteúdo disponibilizado nesse campo.

Figura 8 - Tela da seção “uso do paquímetro” do tutorial que apresenta o instrumento

Figura 9 - Tela da seção “uso do paquímetro” do tutorial que apresenta as instruções de uso e um
vídeo demonstrativo.
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A seção “avaliando o paciente” aborda sobre o posicionamento e
instruções que devem ser dadas ao paciente durante uma avaliação facial e
encontra-se exibida na Figura 10.

Figura 10 - Tela da seção “avaliando o paciente” do tutorial

A última seção “uso do software” tratou sobre o uso do programa Invivo5®
e foi disponibilizada com o intuito de auxiliar os alunos do grupo que iriam realizar o
treinamento usando essa ferramenta. Nesse espaço foi apresentado o passo a
passo para uso do programa, como a localização do ícone na área de trabalho,
seleção de tomografias de pacientes, preparação da imagem em tecido mole 3D,
rotação e marcação dos pontos e medidas. Ao todo foram dez instruções, todas
devidamente ilustradas, e a primeira delas esta representada na Figura 11.

Figura 11 - Tela da seção “uso do software” do tutorial, apresentando a primeira instrução de um
passo a passo com um total de dez itens.

68

5.1.2

5 Resultados

Adaptação do Programa Invivo5® para Simulação

O programa Invivo5® possui diversos recursos de visualização, entre eles
o “Volume Render”, que permite a exposição de um paciente em três dimensões e a
exploração de suas estruturas internas.
Esse recurso possui diversos controles, que permitem a exibição da face
em diferentes combinações de tonalidades de cores, densidades e tipos de tecido.
Cada opção proporciona melhor visualização de certas estruturas anatômicas, perfis
de tecidos moles, vias aéreas, entre outros. A opção selecionada nesse estudo foi a
“Soft Tissue 2”, que exibe a face assim como mostra a Figura 12.

Figura 12 - Face exibida pelo programa Invivo5® a partir de reformatações tomográficas, com os
recursos “Volume Render” e “Soft Tissue 2” selecionados

Nessa tela é possível encontrar a opção “Distance Measurement”, que
permite a marcação de dois pontos na face, exibindo a distância linear entre eles,
assim como representado na figura 13.
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Figura 13 - Demonstração da marcação da medida antropométrica orofacial “Terço Médio da Face”
utilizando a opção “Distance Measurement”

Além disso, possibilita a rotação da face em diferentes ângulos para que
se tenha uma vista tridimensional da imagem criada, possibilitando confirmar o local
da marcação dos pontos antropométricos. Essa rotação pode ser feita de maneira
manual, com o uso do mouse, ou por meio do uso da barra de ferramentas ilustrada
na Figura 14, que orienta a face em oito posições distintas.

Figura 14 - Barra de ferramentas disponível na opção “Volume Render”

5.2 PROCEDIMENTOS DA SEGUNDA ETAPA

5.2.1 Estudo do Tutorial Interativo

O estudo do tutorial ocorreu conforme previsto no método. Durante os
encontros foram esclarecidas dúvidas que surgiram durante o período, quanto à
localização dos pontos ou medidas, ou até mesmo quanto ao posicionamento do
avaliador frente ao paciente.
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Os alunos realizaram comentários positivos quanto ao uso da tecnologia no
ensino da análise facial. Durante os encontros forneceram sugestões quanto
algumas sessões e, após a conclusão, deram opiniões quanto à ferramenta. Em
linhas gerais, comentaram que o tutorial se mostrou uma ferramenta simples, clara,
objetiva, didática, ilustrativa e de fácil compreensão, que trouxe informações úteis,
proporcionando maior familiaridade com os pontos e medidas antropométricas,
facilitando a identificação destes e proporcionando sua memorização de forma
rápida. Também destacaram sobre a relevância das instruções quanto ao
posicionamento em frente ao paciente e manuseio do paquímetro.

5.2.2

Treinamento Simulado – Grupo Experimental

O treinamento simulado aconteceu conforme descrito nos métodos, contudo,
nem todas as tomografias permitiam a marcação do ponto trichion, dessa forma, a
mensuração da altura do terço superior (tr-g) não foi realizada por este grupo. Além
disso, durante o uso do programa os alunos puderam tirar dúvidas com a
pesquisadora e receber orientações quanto ao manuseio e marcação das medidas.
A

maioria

das

imagens

selecionadas

para

análise

apresentavam

desequilíbrios faciais, visto que eram provenientes de pacientes com indicação
cirúrgica. Sendo assim, o estudo proporcionou aos alunos experiência com medidas
de face assimétricas e com alterações faciais, o que relataram como positivo durante
o treinamento, visto que puderam ter uma prática diferente daquilo que já haviam
visto e por ser mais desafiador localizar alguns pontos.
Os estudantes ficaram bastante empolgados com o uso da tecnologia e
realizaram comentários sobre o uso do programa Invivo5® como método de ensino
simulado da análise facial. Comentaram que o treinamento auxilia na memorização
dos pontos e proporciona maior familiaridade com as medidas, se mostrando um
recurso rico para a aprendizagem, uma vez que permite um maior preparo para a
clínica. Consideraram interessante testar outros métodos de aprendizagem e até
citaram que foi mais fácil do que em pessoas reais. Apresentaram maior dificuldade
nos encontros iniciais para manuseio do mouse e compreensão das funções de
rotação da face, porém estas foram aprimoradas com os treinamentos, assim como
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a precisão na marcação dos pontos. Também comentaram sobre a experiência
positiva de medir faces difíceis e irregulares e que essa metodologia deveria ser
implementada na graduação.

5.2.3

Treinamento In Situ – Grupo Controle

Os dez participantes do grupo controle fizeram o treinamento em cinco
pessoas do próprio grupo, sem repetição de nenhuma, seguindo todas as
recomendações descritas no método.
Durante o treinamento os alunos puderam tirar dúvidas com a
pesquisadora e receber orientações quanto ao manuseio do paquímetro e marcação
das medidas.
Os estudantes fizeram comentários positivos quanto ao treinamento in
situ, relataram que ele permitiu maior aprimoramento da prática, aumento da
confiança e segurança, maior agilidade, maior precisão na marcação dos pontos e
maior habilidade no manuseio do paquímetro. Em geral se mostraram bastante
satisfeitos com os encontros e perceberam grande evolução ao longo dos
treinamentos.

5.2.4 Avaliação Final

Após três a sete dias do estudo do tutorial interativo e conclusão do
treinamento da análise facial, todos os alunos realizaram a avaliação de um mesmo
indivíduo, o qual também foi avaliado pelos três fonoaudiólogos, que já haviam
realizado o processo de calibração no mesmo dia.
Em virtude do grupo experimental não treinar a medida “terço superior da
face”, essa medida foi excluída da avaliação final.
As nove medidas restantes foram realizadas duas vezes e os valores
médios obtidos por grupo na primeira e na segunda mensuração, assim como a
diferença entre elas, estão descritos nas Tabelas 1, 2 e 3, juntamente com o valor de
p. Apenas a medida entre o canto externo do olho esquerdo (ex) e o cheilion
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esquerdo (ch), no grupo dos profissionais, apresentaram resultado estatisticamente
significante, quando comparados a primeira e segunda mensuração.

Tabela 1 - Apresentação dos valores da primeira e segunda mensurações da análise facial, a
diferença entre elas, e o valor de p, obtidos para o grupo dos profissionais (n=3)
Aspecto

1ª Medida (mm)

2ª Medida (mm)

Diferença (mm)

Valor de p

Terço Médio da Face

59,76

59,74

0,02

0,981

Terço Inferior da Face

61,94

61,58

0,36

0,337

Lábio Superior

20,10

20,36

0,26

0,286

Lábio Inferior

41,52

41,60

0,08

0,859

Altura do Filtro

11,14

11,04

0,10

0,688

Altura da Face

118,71

118,39

0,32

0,690

Largura da Face

113,37

113,27

0,10

0,833

Canto do Olho E ao Cheilion E

69,93

69,58

0,35

0,175

Canto do Olho D ao Cheilion D

69,88

68,07

1,81

0,037*

*Valores significativos (p<0,05).
mm = milímetros E = esquerdo; D = direito.

Tabela 2 - Apresentação dos valores da primeira e segunda mensurações da análise facial, a
diferença entre elas, e o valor de p, obtidos para o grupo controle (n=10)
Aspecto

1ª Medida (mm)

2ª Medida (mm)

Diferença (mm)

Valor de p

Terço Médio da Face

61,26

61,47

0,21

0,597

Terço Inferior da Face

58,46

58,70

0,24

0,579

Lábio Superior

20,98

21,06

0,08

0,775

Lábio Inferior

36,86

37,32

0,46

0,323

Altura do Filtro

12,16

12,15

0,01

0,954

Altura da Face

119,89

120,23

0,34

0,223

Largura da Face

117,37

116,85

0,52

0,298

Canto do Olho E ao Cheilion E

69,60

70,02

0,42

0,158

Canto do Olho D ao Cheilion D

69,44

69,56

0,12

0,664

mm = milímetros E = esquerdo; D = direito.

73

5 Resultados

Tabela 3 - Apresentação dos valores da primeira e segunda mensurações da análise facial, a
diferença entre elas, e o valor de p obtidos para o grupo experimental (n=10)
Aspecto

1ª Medida (mm)

2ª Medida (mm)

Diferença (mm)

Valor de p

Terço Médio da Face

60,66

60,96

0,30

0,405

Terço Inferior da Face

58,75

59,40

0,65

0,299

Lábio Superior

20,46

20,75

0,29

0,304

Lábio Inferior

37,84

38,63

0,79

0,115

Altura do Filtro

12,29

12,33

0,04

0,903

Altura da Face

119,34

118,51

0,83

0,200

Largura da Face

115,45

115,73

0,28

0,647

Canto do Olho E ao Cheilion E

69,87

69,83

0,04

0,949

Canto do Olho D ao Cheilion D

69,33

69,27

0,06

0,825

mm = milímetros E = esquerdo; D = direito.

A Tabela 4 traz a distribuição dos valores de média e desvio padrão dos
valores da média obtida entre a primeira e a segunda medida antropométrica
orofacial para cada aspecto, separadas por grupo.

Tabela 4 - Apresentação dos valores de média e desvio padrão das médias obtidas para cada
aspecto das medidas antropométricas orofaciais, em milímetros
GP (n=3)

GC (n=10)

GE (n=10)

Média ± dP

Média ± dP

Média ± dP

Terço Médio da Face

59,75 ± 1,81

61,36 ± 1,90

60,81 ± 3.68

Terço Inferior da Face

61,76 ± 0,92

58,58 ± 2,48

59,07 ± 2,35

Lábio Superior

20,23 ± 0,24

21,02 ± 1,15

20,61 ± 1,60

Lábio Inferior

41,56 ± 0,18

37,09 ± 2,23

38,23 ± 2,37

Altura do Filtro

11,09 ± 1,17

12,16 ± 0,84

12,31 ±0,91

Altura da Face

118,55 ± 1,08

120,06 ± 3,07

118,92 ± 4,60

Largura da Face

113,32 ± 1,21

117,11 ± 3,96

115,59 ± 6,41

Canto do Olho E ao Cheilion E

69,76 ± 0,25

69,81 ± 1,33

69,85 ± 1,63

Canto do Olho D ao Cheilion D

68,98 ± 0,05

69,50 ± 1,61

69,30 ± 1,03

Aspecto

GP = Grupo Profissionais; GC = Grupo Controle; GE = Grupo Experimental; dP = Desvio Padrão; E = esquerdo; D = direito
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Na comparação entre os grupos experimental e controle, não houve
diferença estatisticamente significante entre nenhum dos valores obtidos pelos
alunos, demonstrando que a metodologia de treinamento não interferiu na obtenção
dos resultados.
Quando foram comparados os dois grupos dos alunos, com o grupo dos
profissionais, observou-se que apenas as medidas terço inferior da face e lábio
inferior apresentaram diferença estatisticamente significativa, seja no valor da
primeira ou segunda medida, ou no valor médio, como representado na tabela 5.

Tabela 5 - Comparação dos valores obtidos por cada grupo para a medida lábio inferior e valor de p.
obtido por meio do teste de Tukey.
Comparação Grupos

Medidas (mm)

Valor de p

GP x GC

GP (n=3)

GC (n=10)

1ª medida

41,52

36,86

0,03*

2ª medida

41,60

37,32

0,01*

Media

41,56

37,09

0,02*

GP x GE

GP (n=3)

GE (n=10)

1ª medida

41,52

37,84

0,09

2ª medida

41,60

38,63

0,09

Media

41,56

38,23

0,08

GC x GE

GC (n=10)

GE (n=10)

1ª medida

36,86

37,84

0,66

2ª medida

37,32

38,63

0,35

Media

37,09

38,23

0,49

*Valores significativos (p<0,05).
GP = Grupo Profissionais; GC = Grupo Controle; GE = Grupo Experimental; mm = milímetros

Cada procedimento realizado durante a avaliação final foi cronometrado.
Dessa forma, a Tabela 6 mostra os valores de média e desvio padrão dos tempos,
em minutos, que cada grupo levou para concluir a marcação dos pontos na face, a
primeira medida e a segunda medida.
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Tabela 6 - Apresentação dos valores de média e desvio padrão para os tempos de execução das
medidas, em minutos
GP (n=3)

GC (n=10)

GE (n=10)

Aspecto

Média ± dP

Média ± dP

Média ± dP

Marcação dos pontos

0,83 ± 0,03

1,72 ± 0,46

1,96 ± 1,20

Primeira medida

2,52 ± 0,34

4,82 ± 1,50

5,24 ± 1,15

Segunda medida

2,86 ± 0,09

4,45 ± 0,93

4,43 ± 1,04

GP = Grupo Profissionais; GC = Grupo Controle; GE = Grupo Experimental; dP = Desvio Padrão

Quanto ao tempo que cada grupo utilizou para concluir os procedimentos
realizados, não houve diferença significante entre os resultados dos grupos controle
e experimental. Contudo, quando comparados os grupos dos alunos com os
profissionais, todos os procedimentos apresentaram diferença, evidenciando que a
experiência dos profissionais permite a execução das medidas de forma mais rápida
que os alunos. Os valores dos tempos de cada grupo e o valor de p encontram-se
na Tabela 7.

Tabela 7 - Comparação dos tempos que cada grupo utilizou para realizar a primeira e segunda
medida, em minutos, e valor de p obtido por meio do teste de Tukey.
Comparação Grupos

Tempo (minutos)

Valor p

GP x GC

GP (n=3)

GC (n=10)

1ª medida

2,52

4,82

0,03*

2ª medida

1,86

4,45

0,04*

GP x GE

GP (n=3)

GE (n=10)

1ª medida

2,52

5,24

0,01*

2ª medida

1,86

4,43

0,04*

GC x GE

GC (n=10)

GE (n=10)

1ª medida

4,82

5,24

0,74

2ª medida

4,45

4,43

0,99

*Valores significativos (p<0,05).
GP = Grupo Profissionais; GC = Grupo Controle; GE = Grupo Experimental
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Buscando atender aos objetivos da presente pesquisa, o tutorial interativo
foi utilizado como método de ensino dos conhecimentos teóricos relacionados aos
conceitos dos pontos e medidas antropométricos orofaciais, além das orientações
pertinentes ao processo de análise facial. Para isso, sua construção se beneficiou
dos mecanismos de interatividade, com apoio de animações, imagens, textos e
vídeo, o que é sugerido por diversos autores (MILLAR, 1984; PÍCCOLO, 2006;
BORIANI, 2015).
De acordo com Martinez e Martinez (2012), o emprego dessas
ferramentas possibilita a transmissão da informação pela integração de vários canais
sensoriais, garantindo uma melhor qualidade na dinâmica do processo de ensinoaprendizagem, uma vez que auxilia na compreensão e apreensão de dados
(BARROS et al., 2010). Além disso, por não ser um material monótono e estático,
tem a capacidade de reter a atenção do usuário (BORIANI, 2015).
Por ser uma ferramenta clara a objetiva, o uso do tutorial proposto neste
trabalho acaba se dando de maneira intuitiva, não sendo necessária a presença de
um professor em tempo integral. Singh (2008) comenta que os tutoriais podem ser
utilizados tanto como ferramenta de aprendizagem para estudantes universitários,
quanto para complementos para palestras ou como ferramentas de autodidaxia.
A interatividade foi empregada no tutorial para que o aluno pudesse ter
autonomia daquilo que deseja aprender primeiro, além de poder retomar em
qualquer momento a visualização do ponto ou medida desejado, sendo ele o próprio
guia do seu conhecimento.
Na literatura há relatos de muitos tutoriais interativos que têm sido
desenvolvidos com o objetivo de ensino em diferentes áreas do conhecimento,
inclusive na área da saúde (HENKEL, 2010; KOBAK et al., 2011; PAIVA, 2015;
YATES; CAMPBELL, 2005), e disponibilizados como programa de computador
(BORIANI, 2015; KOBAK et al., 2011; HENKEL, 2010; NORMANDO; TJÄDERHANE;
QUINTÃO, 2010; VASCONCELOS et al., 2008) e como websites (KOBAK et al.,
2011; ROSA, 2009; YATES; CAMPBELL, 2005).
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O tutorial desse trabalho foi projetado para ser utilizado como programa
de computador, de forma que não seja necessária conexão com a internet durante
sua utilização, tornando o estudo mais acessível. Em virtude da sua disponibilização
em formato executável, a distribuição do programa pode ser feita tanto por meio de
pen drives, quanto por transferência via internet.
Além do seu emprego no ensino, publicações abordam o uso de tutoriais
interativos como instrumentos de orientação prévia à utilização de outros materiais
educacionais, como, por exemplo, cursos na plataforma Moodle (PAIVA, 2015;
FICIANO, 2010), ambientes de aprendizagem (GORNISKI JÚNIOR, 2013);
implementação a novos métodos (OLIVEIRA; CUNHA; GOMES, 2004) e programas
de computador (LI et al., 2012; RAMOS, 2011; SANTOS, 2010; MOL; ISHITANI,
2010; ALVES; DIMURO; COSTA, 2001), no qual a proposta do tutorial é de fornecer
instruções de acesso e utilização dessas ferramentas.
Nesse sentido, uma seção específica do tutorial desenvolvido nesse
trabalho teve esse objetivo, ou seja, instruir os usuários quanto à utilização e
navegação do programa de computador utilizado para o treinamento simulado.
Entretanto, a proposta principal do desenvolvimento deste tutorial foi a de servir
como ferramenta de ensino do conteúdo teórico, previamente a exposição prática.
Na literatura consultada, um estudo de Pivotto (2012) apresentou a mesma
finalidade.
Quanto à linguagem de programação, dois estudos (HENKEL, 2010;
NORMANDO; TJÄDERHANE; QUINTÃO, 2010) propõe a utilização do programa
Microsoft Power Point para confecção de tutoriais interativos. Contudo, de forma a
garantir maior interatividade e estética mais sofisticada, este trabalho optou por
desenvolvê-lo a partir da linguagem HTML5.
O HTML5 é uma evolução do HTML com novos recursos e tecnologias
que facilitam o desenvolvimento de programas e soluções web, por oferecer suporte
aos mais recentes conteúdos multimídias para vídeo, áudio e animação dentro do
navegador (REIMERS; STEWART, 2015). Aplicativos para sistemas operacionais
Windows e iOS podem ser desenvolvidos em HTML5 (REIMERS; STEWART, 2015).
Não foi encontrado na literatura pesquisada relatos da utilização dessa
linguagem de programação para o desenvolvimento de tutoriais, entretanto,
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encontraram-se muitos programas de computadores e aplicativos para dispositivos
móveis com tal tecnologia (SANTOS; ESTEVES; ANDRADE, 2016; BALDO et al.,
2015; CARON; BIDUSKI; MARCHI, 2015; ZHANG; HO, 2015; ZHANG et al., 2014;
ZHANG; HO; HO, 2014; SCHMUCKER; HEID; HAAG, 2014; RODRIGUES et al.,
2013; PETTIT; MARIONI, 2013; MILLER et al., 2013; TRELEASE; NIEDER, 2013;
MORENO; PEYPOCH, 2011). Apesar de nenhuma ferramenta desenvolvida nesses
estudos ter formato de tutorial, todas tinham a proposta de fornecer algum tipo de
interatividade ao ensino ou a educação em saúde.
No presente trabalho não foi avaliada, diretamente, a efetividade do
tutorial para o ensino, contudo os alunos que participaram da pesquisa relataram
muitos pontos positivos com a sua utilização, além de apresentarem menos dúvidas
quanto à definição das medidas no momento dos treinamentos. Em seu trabalho,
Iwata e Araújo, (2016) apontam que um material educativo deve ser elaborado de
modo que os alunos se apropriem e construam o conhecimento a partir da sua
utilização. Nessa perspectiva, alguns estudos (KOBAK et al., 2011; HENKEL, 2010;
VASCONCELOS et al., 2008; SINGH, 2008) avaliaram a efetividade da utilização de
tutoriais interativos para o ensino e encontraram resultados favoráveis.
Apesar de todos os participantes da pesquisa já terem sido expostos ao
conteúdo e a prática com o paquímetro na disciplina de Motricidade Orofacial II, a
utilização do lápis para olhos não é abordada nessa disciplina, portanto, previamente
ao estudo do tutorial, todos os alunos desconheciam tal método.
Muitos

autores

propõem

que

os

pontos

antropométricos

sejam

previamente marcados na pele, a fim de aumentar a precisão e acurácia durante a
avaliação. Essa marcação pode ser realizada por meio de caneta de retroprojetor
(RAMIRES et al., 2011a; RAMIRES et al., 2011b), lápis dermatográfico (BOLZAN et
al., 2011a; NASCIMENTO; CASSIANI, DANTAS, 2013; BERWIG et al., 2015) ou
lápis para olhos (KUSNIEC et al., 2013; SANTOS; VIDOR, 2015; SASSI et al., 2015).
No presente estudo, optou-se pela utilização desse último por apresentar maior
facilidade de remoção da pele, quando comparado à caneta para retroprojetor, e
traçado mais fino que o lápis dermatográfico, aumentando a acurácia do
procedimento.
Vale considerar que, o grupo experimental não teve contato, durante o
treinamento, com o paquímetro e com o lápis para olhos para marcação dos pontos
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na face, visto que utilizaram o programa de computador para treinamento simulado.
Porém, tiveram que utilizá-los durante a avaliação final e, mesmo sem praticá-los,
não apresentaram dificuldades quanto à sua utilização ou necessidade de um tempo
maior, quando comparado ao grupo controle, que foi o único grupo que utilizou o
lápis para marcar os pontos na face em todos os cinco treinamentos realizados
nesse trabalho. Portanto, esses resultados demonstram que o tutorial foi efetivo no
ensino desse aspecto.
Na literatura pesquisada, não foi encontrado nenhum relato quanto ao
desenvolvimento de um tutorial interativo com assuntos relacionados ao ensino da
Motricidade Orofacial. Na Fonoaudiologia, somente relatos de um tutorial para
ensino da voz infantil (SANTOS; MARTINO; PASSERI, 2014) e para o ensino de
técnicas de videonistagmografia para audiologistas e médicos (YATES e
CAMPBELL, 2005). Mais achados na área da saúde foram quanto ao ensino para
pais de crianças com autismo (KOBAK et al., 2011) e ensino do sistema nervoso
autônomo para estudantes de medicina (HENKEL, 2010).
Apesar de ainda não apresentar estudos a respeito, recentemente foi
lançado um aplicativo pago para dispositivos móveis, compatíveis com Android,
nomeado “Medidas Antropométricas Orofaciais: procedimentos de medição”
(CATTONI, 2016), com o intuito de apresentar a execução das etapas de avaliação
das medidas antropométricas orofaciais. Esse material é composto por vídeos
explicativos e práticos que fornecem informações quanto ao paquímetro e aos
procedimentos para obtenção das medidas antropométricas orofaciais. Apesar de
não ser descrito como sendo um tutorial, o aplicativo aparenta ter funções bastante
semelhantes com a ferramenta desenvolvida nesse trabalho.
Quanto ao conteúdo do tutorial, os pontos e medidas antropométricos
descritos foram os mesmos indicados para os treinamentos práticos. A seleção das
medidas altura do lábio superior (sn-sto), altura do lábio inferior (sto-gn), altura do
filtro (sn-ls), terço superior da face (tr-g), terço médio da face (g-sn), terço inferior da
face e distância entre o canto externo do olho (ex) e cheilion (ch) no lado direito e
esquerdo da face, encontra-se descrita em muitos trabalhos (NASCIMENTO
CASSIANI, DANTAS, 2013; SÁ; CATTONI; NEMR, 2013; KUSNIEC et al., 2013;
CATTONI, 2006; PARRO et al., 2005; CATTONI et al., 2003). Outros estudos
também propõem a utilização das medidas altura da face (g-gn) e largura da face
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(zy-zy) (BERWIG et al., 2015; BOSSLE et al., 2015; SANTOS; VIDOR, 2015;
GENARO et al., 2009), que são muitas vezes utilizadas para definição da tipologia
facial (BOLZAN et al., 2014; BIANCHINI; GUEDES; VIEIRA , 2007; SIES; FARIAS;
VIEIRA, 2007).
Apesar do terço superior da face (tr-g) ser considerado o menos
importante, uma vez que pode ser afetado pela linha do cabelo e apresenta muitas
variabilidades e divergências (SUGUINO et al., 1996), a proposta inicial era utilizá-lo
em todos as etapas desse estudo. Todavia, em razão da dificuldade do grupo
experimental em treiná-lo, este foi excluído da avaliação final. O que não diminuiu a
efetividade do treinamento e da avaliação, visto que muitos autores não propõem a
sua utilização (GENARO et al., 2009; BOLZAN et al., 2011a; SANTOS; VIDOR,
2015; BERWIG et al., 2015).
Na Fonoaudiologia os métodos diagnósticos objetivos e quantitativos são
de extrema importância, sendo assim, o paquímetro tem se tornado fundamental
para avaliação da face (CATTONI et al., 2008; RODRIGUES et al., 2003; CATTONI,
2006; COSTA; SILVA; CUNHA, 2005; QUINTAL et al., 2004;). Para uma avaliação
confiável, é fundamental que seja considerado a seleção do instrumento, a escolha
adequada das hastes para medição de cada estrutura, os cuidados com o manuseio,
além de uma padronização quanto aos procedimentos, pontos e medidas utilizados
(CATTONI et al., 2008), a fim de contribuir de forma objetiva para o diagnóstico
fonoaudiológico (RODRIGUES et al., 2008). Por essa razão, o tutorial teve uma
seção exclusiva para apresentar o paquímetro e fornecer um passo a passo quanto
ao seu manuseio, acompanhado de um vídeo ilustrativo de como marcar os pontos
com o auxílio de um lápis para olhos e efetuar as medidas antropométricas
orofaciais utilizando o paquímetro.
O posicionamento do paciente também é um fator muito importante a ser
abordado, uma vez que a postura corporal durante a mensuração pode alterar os
resultados em virtude da relação do sistema estomatognático com o complexo
crânio-cervical (VILLANUEVA et al., 2004). Portanto, outra seção do tutorial foi
direcionada às instruções quanto ao processo de avaliação do paciente, além do
posicionamento e orientações que devem ser fornecidas nesse momento.
Por fim, o tutorial contou com uma seção direcionada exclusivamente
para os alunos do grupo experimental, que fariam o treinamento via programa de
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computador, em que foi disponibilizado um passo a passo ilustrado, com o intuito de
fornecer instruções quanto ao uso do programa Invivo5®, utilizado para o
treinamento simulado.
O

Invivo5®

é

um

programa

de

reformatação

de

tomografia

computadorizada 3D e, devido as suas características de funcionalidades
interdisciplinares, é considerado bastante completo para cirurgiões dentistas. Apesar
de

ser

mais

direcionado

para

as

áreas

de

implantes

e

disfunções

temporomandibulares, possui diferentes recursos que permitem também a
simulações de cirurgias ortognáticas e outras aplicações.
Devido a sua quantidade de recursos, muitos estudos fazem referência ao
uso do Invivo5® para as mais diferentes finalidades, desde trabalhos voltados para a
área odontológica, como a implantodontia (ALZOUBI; MASSOOMI; NATTESTAD,
2016), articulação temporomandibular (HATJE, 2013), cirurgias ortognáticas
(SANTOS; MARTINO; PASSERI, 2014), ortodontia (PINTO, 2015), ortopedia facial
(SQUEFF, 2011) e avaliação volumétrica de vias aéreas (LI et al., 2015), bem como
em trabalhos voltados para a área da otorrinolaringologia, para quantificar o acesso
cirúrgico ao canal auditivo interno por meio de reformatações 3D e medidas do osso
temporal (MASTER; HAMITER; COSETTI, 2016). No entanto, não se encontrou
relatos na literatura investigada quanto a sua aplicação para mensuração das
medidas antropométricas orofaciais ou para fins de treinamentos simulados.
A literatura defende que bons programas educacionais não podem trazer
apenas o conteúdo teórico, mas sim procurar proporcionar experiências práticas e a
aplicação dos fundamentos teóricos para solução de problemas (WEN, 2008). Por
essa razão o presente trabalho buscou a associação dos conceitos teóricos (tutorial
interativo) com a prática (método tradicional e simulado). Para isso adaptou o
programa Invivo5® para atuar como ferramenta de treinamento simulado, em que foi
possível a prática das mensurações das medidas antropométricas orofaciais, por
meio de medições em faces 3D construídas a partir de reformatações tomográficas.
Além da prática promovida pelo treinamento tradicional, em que as medidas foram
efetuadas em pessoas reais por meio do uso do paquímetro.
Uma ferramenta de treinamento simulado foi inserida nesse estudo, pois a
literatura recomenda a produção de simulações para o ensino superior (JOHNSON;
GRAHAM; HSUEH, 2006; WEN, 2008), principalmente para estudantes e
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profissionais da saúde que precisam melhorar suas habilidades técnicas e
científicas, por meio do uso de modelos e ensaios que simulam uma experiência da
vida real e que possam ser realizada repetidamente (TRINDADE, 2011) permitindo a
aplicação de conceitos, associação de informações e aprimoramento das
habilidades (WEN, 2008).
Durante a idealização dessa ferramenta, buscou-se um programa de
código aberto que possibilitasse a exibição de uma face 3D e que permitisse a sua
mensuração, porém nenhum item com essas características foi encontrado. A
mensuração de uma face tridimensional era um critério de extrema importância, uma
vez que a simulação tem como principal objetivo a busca pela proximidade com a
prática real e sabe-se que há inúmeras diferenças entre uma avaliação em uma
superfície 2D para uma avaliação em três dimensões. Nessa perspectiva, muitos
autores descrevem seus achados comparativos entre os métodos de medição direto,
no próprio paciente (3D), e indireto, a partir de fotografias ou imagens (2D), muitas
vezes feita a partir da fotogrametria (QUIEREGATTO et al., 2015).
Weinberg et al. (2006) relata que fotogrametria 2D tem sido considerada
muito imprecisa e que cada vez mais se tem consciência de que as técnicas de
mensuração a partir da fotogrametria e cefalometria 2D são incapazes de captar
totalmente a complexidade tridimensional da face humana.
A comparação de três diferentes técnicas de medições das medidas
orofaciais foi realizada por Ozsoy et al. (2009), sendo elas a antropometria direta
(paquímetro digital), a fotogrametria 2D e a digitalização 3D. O estudo revelou
superioridade dos métodos de digitalização 3D e da antropometria direta sobre a
fotogrametria 2D, devido à superioridade nos métodos de medições tridimensionais
para o bidimensional. Estudo de Ferrara (2010) ainda refere valores divergentes
coletados por meio dos métodos da antropometria direta e da fotogrametria.
Em relação à cefalometria 2D e 3D, estudo de Kwon et al. (2006)
demonstra que a primeira apresenta muitas desvantagens em relação à segunda,
ressaltando a distorção nas estruturas laterais, a localização imprecisa dos pontos, a
probabilidade de falso diagnóstico devido à posição da cabeça desalinhada, além da
dificuldade de análise em faces assimétricas. Adams et al. (2004) mostrou em seu
estudo que o método 3D é de quatro a cinco vezes mais preciso do que o 2D.
Outros estudos confirmam as diferenças encontradas entre as análises 2D e 3D
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(FULCO et al., 2014; TULUNOGLU et al., 2011; YITSCHAKY et al., 2011; FARKAS
et al., 2002).
Diante do exposto, nota-se que as medidas em uma face tridimensional,
ainda que realizada por meio do uso do computador, são muito mais realistas do que
aquelas utilizando fotografias bidimensionais, além disso, a imagem em 3D pode ser
manipulada em qualquer direção, o que fornece informações consideráveis sobre o
paciente, assemelhando-se ainda mais com uma avaliação real. Dessa forma, o
programa Invivo5®, de licença paga, atendeu aos critérios necessários para ser
utilizado como um simulador e foi empregado nesse estudo.
Além do desenvolvimento do tutorial interativo e da adaptação do
programa Invivo5® para simulação da análise facial, este trabalho teve como
objetivo avaliar a efetividade da simulação para o processo de aprendizado. Nesse
sentido, após estudo teórico no tutorial, dois grupos de alunos foram submetidos a
dois métodos distintos de treinamento, um deles por meio do paquímetro, sendo
considerado o método tradicional de ensino e outro por meio do programa de
computador, sendo o método simulado. Posteriormente ao período prático, todos
foram avaliados por meio de uma avaliação in situ, utilizando o paquímetro.
Essa metodologia corrobora com a utilizada por Lieberth e Martin (2005),
que em seu estudo submeteu alunos de Fonoaudiologia a exposição teórica do
conteúdo pertinente ao seu estudo e, posteriormente, dividiu-os em dois grupos para
o treinamento tradicional e simulado. Como forma de avaliar a efetividade da
simulação, todos os alunos foram expostos a uma avaliação por meio do método
tradicional de ensino. Outro estudo (RONDON; SASSI; ANDRADE, 2013) também
dividiu o grupo de alunos de Fonoaudiologia a partir da metodologia de ensino,
tradicional e simulado, contudo, por não se tratar de um ensino que envolvia
habilidades técnicas, realizou a avaliação de sua efetividade por meio da
comparação de provas de conhecimento pré e pós-exposição aos métodos. Ambos
os estudos mostraram que o método de aprendizagem baseado na simulação é
equivalente ao método de aprendizagem tradicional, o que também foi encontrado
no presente estudo, uma vez que não houve diferença estatisticamente significativa
entres os resultados obtidos na avaliação final pelo grupo experimental e controle.
Todavia, a variável mensurada nesse estudo é difícil de ser aferida, uma
vez que o valor verdadeiro das medidas é desconhecido (Kouchi et al., 1999). Por
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essa razão, a fim de avaliar a precisão e tentar eliminar o viés das medidas
antropométricas orofaciais obtidas pelos alunos, optou-se por empregar um grupo de
profissionais experientes em análise facial, a fim de comparar os valores obtidos por
eles aos obtidos pelos estudantes.
Kouchi et al. (1999) cita que avaliar a exatidão das medidas
antropométricas pode ser feita comparando os valores com os de um profissional
experiente. No entanto, revela que a experiência não garante necessariamente a
precisão e que apesar da possibilidade de um especialista desenvolver uma técnica
de medição bastante precisa, esta pode ser tendenciosa. Em razão disso é que os
profissionais selecionados para esse estudo passaram por um processo de
calibração, previamente à avaliação final.
Na avaliação final, todos os participantes dessa pesquisa realizaram a
mensuração das medidas antropométricas orofaciais duas vezes, a fim de garantir
maior confiabilidade, conforme preconiza a literatura, sendo considerado o valor da
média aritmética das duas coletas (BERWIG et al., 2015; BOLZAN et al., 2014;
KUSNIEC et al., 2013; SÁ; CATTONI; NEMR, 2013; BOLZAN et al., 2011b;
CATTONI, 2006; CATTONI, 2003).
Para análise dos dados, primeiramente foram comparados os valores
médios obtidos por cada grupo para a primeira e segunda medida de cada aspecto
avaliado (Tabelas 1, 2 e 3). Pode-se observar que praticamente todas as medidas
apresentaram diferenças menores do que 1 mm entre as duas coletas, com exceção
de uma, demonstrando precisão quanto à reprodutibilidade intra-avaliador,
semelhantes a alguns achados da literatura (WONG et al., 2008; FOURIE et al.,
2011).
Apenas a medida da distância entre o canto externo do olho direito (ex) e
cheilion direito (ch), obtida pelo grupo dos profissionais, apresentou diferença
absoluta de 1,81mm entre as medições, sendo considerado estatisticamente
significante (Tabela 1). Alguns estudos (WONG et al., 2008; FOURIE et al., 2011)
que compararam a reprodutibilidade entre a primeira e a segunda mensuração não
puderam ser confrontados com o estudo atual, por apresentarem medidas
antropométricas distintas das utilizadas nesse trabalho. Uma possível justificativa
para essa diferença encontrada pode ser devido ao receio do profissional em
aproximar o paquímetro ao canto do olho do sujeito a ser avaliado.
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Como já foi comentado, não houve diferença estatisticamente significante
entre nenhum dos valores obtidos pelos alunos na comparação entre os grupos
experimental e controle, demonstrando que a metodologia de treinamento não
interferiu nos resultados, mostrando-se equivalentes. Entretanto, na comparação do
grupo controle com o grupo dos profissionais, apenas a medida do lábio inferior
apresentou diferença estatisticamente significativa (Tabela 5).
Não foram encontrados relatos de estudos que avaliaram essa medida e
a sua confiabilidade, sendo que Rodrigues et al. (2008) verificou o grau da
variabilidade de dez medidas orofaciais, entre trinta fonoaudiólogos especialistas em
Motricidade Orofacial em dois momentos distintos, tendo verificado que nove dos
dez parâmetros investigados foram considerados como homogêneos na avaliação
inter e intra-observadores. No estudo de Rodrigues et al. (2008), apenas a medida
da abertura máxima da boca com língua na papila apresentou diferença significante
na comparação intra-examinador, indicando que os dados produzidos por diferentes
profissionais podem ser considerados parcialmente confiáveis.
Quanto ao tempo utilizado para a conclusão da avaliação final (Tabela 6),
não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos
dos alunos, o que demonstra que apesar dos alunos do grupo experimental não
praticar a marcação dos pontos com o lápis e a mensuração das medidas com o
paquímetro durante o período de treinamento, visto que utilizaram o programa de
computador, eles não apresentaram dificuldades que os levassem a despender de
maior tempo no manuseio desses instrumentos durante a avaliação final. Já na
comparação dos grupos dos alunos com os profissionais, as etapas da primeira e
segunda

medida

apresentaram

diferença

estatisticamente

significativa,

demonstrando que os profissionais foram superiormente mais rápidos do que os
alunos, o que já era esperado, devido a grande experiência (Tabela 7). Contudo, na
análise do tempo da marcação com o lápis, não houve diferença estatisticamente
significativa entre alunos e profissionais, visto que os profissionais também não
estavam habituados com essa prática.
Não há como comparar o tempo registrado nesse trabalho com os
achados da literatura, uma vez que as metodologias são distintas quanto à idade
dos sujeitos, a quantidade de medidas avaliadas, necessidade de marcação com
lápis e presença de reprodutibilidade. Entretanto, estudos relatam um período entre
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10 a 30 minutos para a conclusão da avaliação (BOSSLE et al., 2015; KUSNIEC et
al., 2013; RODRIGUES et al., 2008). No presente trabalho os alunos levaram em
média onze minutos para marcar os pontos e fazer as noves medidas duas vezes,
enquanto que os profissionais gastaram em média cerca de seis minutos (Tabela 7).
De maneira geral a simulação se mostrou efetiva como método de ensino
da análise facial nesse trabalho, obtendo resultados semelhantes aos obtidos pelo
método

tradicional,

mesmo

sendo

considerada

de

baixa

complexidade

(DZULKARNAIN et al., 2014) e restrita ao uso do computador (KIM et al., 2002;
SUBRAMANIAN et al., 2012). Na literatura os recursos de simulação são
predominantemente do mesmo tipo (ELIAS; SCHMIDT; PAZIN-FILHO, 2010), porém
outros métodos também são mencionados, tais como o uso de realidade virtual
(KUSUMOTO et al., 2006; YEH et al., 2014), manequins (BINGHAM et al., 2015;
CROFTS et al., 2008) e pacientes padronizados (atores) (LANE; IPOCK, 2014;
MOUNSEY et al., 2006).
Diferentes tipos de treinamentos simulados têm sido amplamente
utilizados no campo da Fonoaudiologia (DZULKARNAIN et al., 2014; SANTOS;
MARTINO; PASSERI, 2014; MACBEAN et al., 2013; RONDON; SASSI; ANDRADE,
2013; KOMPIS et al., 2012; VENAIL et al., 2010; BLASCA et al., 2013; BLASCA et
al., 2010; VIEIRA; BERRETIN-FELIX; BRASOLOTTO, 2009; JOHNSON; GRAHAM;
HSUEH, 2006; LIEBERTH; MARTIN, 2005; SLOSBERG; LEVITT, 1978), da
Medicina (STEADMANN et al., 2006; BUTTER et al., 2010; MCGAGHIE et al., 2011;
KARAKUS et al., 2014), da Farmácia (SEYBERT; BARTON, 2007) e da Enfermagem
(CANT; COOPER, 2010; KADDAURA, 2010) todos com resultados favoráveis,
corroborando com os achados do presente estudo.
Estudos trazem experiências positivas de professores quanto ao seu
envolvimento na formação com simulação (GAL et al., 2011; GORDON et al., 2001;
SEYBERT et al., 2006) e também quanto à satisfação dos alunos (RONDON-MELO;
ANDRADE, 2016; SEYBERT; BARTON, 2007; BRESSMANN; BROPHY, 2012;
HAMPSON;

CANTRELL,

2014;

HILL;

DAVIDSON;

THEODOROS,

2013;

TOSTERUDA; HEDELIN; HALL-LORD, 2013; ULRICH et al., 2014; TEN EYCK;
TEWS; BALLESTER, 2009; GORDON et al., 2006), o que também foi verificado
nesse estudo, tendo em vista que os alunos se mostraram muito satisfeitos e
empolgados com o uso da tecnologia.
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Estudos de revisão (CANT; COOPER, 2010; COOK et al., 2011;
DZULKARNAIN et al., 2014), concluíram que a simulação se mostrou como uma
estratégia válida para o processo de ensino/aprendizagem, visto que é tão eficiente
quanto à abordagem de formação tradicional, confirmando os achados desse
estudo.
A intenção do presente trabalho, a partir da inserção da simulação, não é
substituir o professor ou os métodos de ensino tradicionais, mas servir como uma
extensão, possibilitando que os alunos tenham mais uma alternativa para a
aprendizagem, além de poder ser empregado na educação à distância.
Vale considerar, ainda, que o programa de computador utilizado nesse
trabalho possui licença paga, não sendo uma ferramenta acessível para todos. Além
disso, as ferramentas do Invivo5® utilizadas no treinamento simulado correspondem
a uma pequena parcela da quantidade de recursos que o programa possui, não
sendo uma alternativa viável, em questões financeiras, sua aquisição somente para
tal finalidade. Assim, sugere-se que trabalhos futuros contemplem a construção de
um programa de código aberto específico para a mensuração das medidas
antropométricas orofaciais, em faces tridimensionais, com o enfoque de um
ambiente de aprendizagem simulado.
Apesar dos achados positivos no presente estudo, ainda há necessidade
de mais pesquisas para a confirmação de que a aprendizagem por meio do uso de
simuladores é comparável à aprendizagem tradicional. Além disso, na área de
Motricidade Orofacial, também são necessários mais estudos voltados ao
desenvolvimento de recursos tecnológicos para o ensino nessa área, ainda tão
pouco explorada.
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O presente estudo permitiu concluir que:

•

O desenvolvimento de um tutorial interativo e a adaptação do programa
Invivo5® - Anatomage foram utilizados como ferramenta tecnológica e
como um ambiente de aprendizagem simulado por meio do uso do
computador para o ensino em Motricidade Orofacial, especificamente no
que se refere à formação em análise facial.

•

A associação das ferramentas tecnológicas de ensino aos treinamentos
das medidas antropométricas orofaciais (in situ e simulado) proporcionou
aprendizagem satisfatória.

•

Tendo sido comprovada a efetividade da simulação no processo de
aprendizagem, uma vez que os alunos submetidos ao ambiente virtual de
aprendizagem apresentaram resultados semelhantes aos obtidos pelos
alunos expostos ao método de ensino tradicional.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Alunos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) aluno (a),

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que se chama “Uso da
simulação por tecnologia no ensino da análise facial em Fonoaudiologia”, que será desenvolvido por
mim, Patrícia Jorge Soalheiro de Souza, fonoaudióloga, sob a orientação da Profa. Dra. Giédre
Berretin-Felix. Nós estamos desenvolvendo esta pesquisa para verificar se as medidas
antropométricas faciais podem ser aprendidas de maneira eficiente por meio da simulação, ou seja,
por meio do treinamento das mensurações via programa de computador. Nós esperamos que essa
pesquisa sirva como uma metodologia auxiliar de ensino, de modo que facilite o processo de
aprendizagem da análise facial por meio da simulação.
Essa pesquisa será divida em três grupos, sendo que dois grupos serão compostos por
alunos do 2º ano de fonoaudiologia que concluírem a disciplina de “Motricidade Orofacial II”, e o
terceiro grupo será composto por fonoaudiólogos com experiência em análise facial. Você será
inserido em um dos dois grupos dos alunos, de forma aleatória. A divisão dos grupos não acarretará
em nenhum prejuízo.
Caso aceite participar, você terá 10 encontros com a autora dessa pesquisa, totalizado
aproximadamente seis horas. Todos acontecerão na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP)
e serão agendados previamente. Estes encontros serão para estudo dos materiais, treinamento das
medidas e avalição final.
Sua participação é voluntária, ou seja, você tem direito a abandonar esta pesquisa em
qualquer uma de suas etapas sem que sofra prejuízos. Esclarecemos que sua liberdade de
consentimento está devidamente garantida, sem qualquer tipo de represália, e que não haverá
qualquer tipo de prejuízo em notas de disciplinas ou em seu desempenho acadêmico, caso você não
aceite participar ou deixe de participar de qualquer etapa.
A privacidade e sigilo de suas informações e dados serão mantidos e utilizados apenas para
fins acadêmicos e de pesquisas.
Para participar do estudo não haverá qualquer compensação financeira.
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A seguir, vamos te explicar quais são os procedimentos:
1. Você receberá um material de estudo, por meio de um arquivo de computador contendo um
tutorial interativo. Nesse material serão apresentadas as definições e ilustrações dos doze
pontos faciais e das dez medidas antropométricas orofaciais, além de abordar o uso do
paquímetro, orientações sobre a avalição de pacientes e instruções quanto ao treinamento
que cada grupo irá realizar. Você poderá consultar seu material onde e quando quiser, mas
terá que participar de quatro encontros presenciais com a pesquisadora, com duração de 30
minutos

cada,

totalizando

2

horas,

para

orientações,

esclarecimentos

e

estudo

supervisionado.

2. Após completar a quantidade de horas do estudo supervisionado, você será inserido em um
dos grupos, de forma aleatória, e fará o treinamento das medidas antropométricas orofaciais.
Um grupo fará o treinamento das medidas em um programa de computador, já o outro, fará
as medidas em pessoas do seu próprio grupo. Ambos os grupos farão o treinamento cinco
vezes, distribuídos conforme disponibilidade dos alunos, com previsão de 20 minutos cada.

3. Após a conclusão do treinamento, você fará a avaliação final, com duração de 20 minutos,
aproximadamente. Você irá realizar a mensuração de dez medidas antropométricas
orofaciaisem uma pessoa selecionada. Cada medida será realizada duas vezes e anotadas
em um protocolo disponibilizado pelas pesquisadoras. Será utilizado um paquímetro digital
para efetuar as medidas, que será higienizado com álcool na troca de cada aluno. Todos os
alunos farão uso de luvas, touca e máscara descartáveis durante a avaliação.

Os procedimentos deste estudo apresentam riscos mínimos, como o cansaço em realizar
alguma etapa da pesquisa. Na eventualidade de algum dano decorrente de sua participação nesta
pesquisa, será lhe garantido o direito à indenização. O benefício desse trabalho para você é o
aprimoramento das habilidades treinadas, aumentando a sua segurança frente aos seus futuros
pacientes. O benefício do estudo para a comunidade é a possibilidade de inserir o uso de um
programa de computador para auxiliar no processo de aprendizado da habilidade de análise facial
para alunos de fonoaudiologia, com o propósito de facilitar a aquisição dessa habilidade e diminuir o
tempo de ensino em sala de aula.
Você receberá uma via deste documento, devidamente rubricada e assinada pelo
pesquisador. Você poderá esclarecer suas dúvidas a qualquer momento e entrar em contato com a
pesquisadora à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, ou pelo telefone (19)
99158-7174, como também pelo e-mail: pattysoalheiro@usp.br. E entrar em contato com Comitê de
Ética em Pesquisa-FOB/USP, à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, ou
pelo telefone (14)3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br, caso queira fazer denúncias e/ou reclamações.
Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

exigências

legais,

o

Sr.

_____________________________________________________________________________,

(a)
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portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos procedimentos aos quais será submetido,
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica
claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE
E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações
prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional ( Art. 13º do Código
de Ética Fonoaudiológico). Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, DECLARO o
cumprimento do disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3, item IV.5.a e na
íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012. Por estarmos de acordo com o presente
termo o firmamos em duas vias igualmente válidas (uma via para o participante da pesquisa e outra
para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as suas páginas e assinadas ao seu término,
conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 2012, itens IV.3.f e IV.5.d.

Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________.

____________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________
Assinatura do Pesquisador(a) Responsável

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este
CEP:
Horário e local de funcionamento:
Comitê de Ética em Pesquisa
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior),
de segunda à sexta-feira, no horário das 14hs às 17 horas, em dias úteis.
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901
Telefone/FAX(14)3235-8356 e-mail: cep@fob.usp.br
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APÊNDICE B –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Profissionais

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) fonoaudiólogo (a),

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa que se chama “Uso da simulação por
tecnologia no ensino da análise facial em Fonoaudiologia”, que será desenvolvida por mim, Patrícia
Jorge Soalheiro de Souza, fonoaudióloga, sob a orientação da Profa. Dra. Giédre Berretin-Felix. O
objetivo da pesquisa é verificar se as medidas antropométricas faciais podem ser aprendidas de
maneira eficiente por meio da simulação, ou seja, por meio do treinamento das mensurações via
programa de computador. Nós esperamos que essa pesquisa sirva como uma metodologia auxiliar de
ensino, de modo que facilite o processo de aprendizagem da análise facial por meio da simulação.
Essa pesquisa apresentará três grupos, sendo que dois grupos serão compostos por alunos
do 2º ano de Fonoaudiologia, que tiverem concluído a disciplina de “Motricidade Orofacial II”, e o
terceiro grupo será composto por profissionais fonoaudiólogos com experiência em análise facial.
Caso concorde em participar, você fará parte do grupo dos profissionais e será convidado a avaliar
dez medidas antropométricas orofaciais de um indivíduo determinado. Todas as medidas serão
obtidas duas vezes e serão anotadas em uma ficha disponibilizada pela pesquisadora. Será utilizado
um paquímetro digital para efetuar as mensurações, que estará devidamente higienizado com álcool
70%. Serão disponibilizadas luvas, touca e máscara descartáveis para você utilizar durante cada
procedimento.
Os encontros para avaliações acontecerão na Faculdade de Odontologia de Bauru
(FOB/USP) em dias e horários pré-determinados pela pesquisadora, mediante sua disponibilidade.
Cada avaliação terá duração de 20 minutos, aproximadamente.
A privacidade e sigilo de suas informações e dados serão mantidos e utilizados para fins
acadêmicos e de pesquisas. Sua participação é voluntária e pode ser interrompida a qualquer
momento, sem lhe trazer prejuízo. Também lhe será garantido o direito a resposta a qualquer
pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida acerca dos assuntos relacionados com o estudo.
Os procedimentos deste estudo apresentam riscos mínimos, como o cansaço em realizar
alguma etapa da pesquisa. Na eventualidade de algum dano decorrente de sua participação nesta
pesquisa, será lhe garantido o direito à indenização. O benefício desse trabalho para você é o
aprimoramento das habilidades treinadas. O benefício do estudo para a comunidade é a possibilidade
de inserir o uso de um programa de computador para auxiliar no processo de aprendizado da

121

Apêndices

habilidade de análise facial para alunos de fonoaudiologia, com o propósito de facilitar a aquisição
dessa habilidade e diminuir o tempo de ensino em sala de aula.
Para participar do estudo não haverá qualquer compensação financeira ou ressarcimento de
eventuais custos.
Você receberá uma via deste documento, devidamente rubricada e assinada pelo
pesquisador. Você poderá esclarecer suas dúvidas a qualquer momento e entrar em contato com a
pesquisadora à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, ou pelo telefone (19)
99158-7174, como também pelo email: pattysoalheiro@usp.br. E entrar em contato com Comitê de
Ética em Pesquisa-FOB/USP, à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, ou
pelo telefone (14)3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br, caso queira fazer denúncias e/ou reclamações.

Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

exigências

legais,

o

Sr.

(a)

_________________________________________________________________________, portador
da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos procedimentos aos quais será submetido,
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica
claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE
E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações
prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional ( Art. 13º do Código
de Ética Fonoaudiológico). Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, DECLARO o
cumprimento do disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3, item IV.5.a e na
íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012. Por estarmos de acordo com o presente
termo o firmamos em duas vias igualmente válidas (uma via para o participante da pesquisa e outra
para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as suas páginas e assinadas ao seu término,
conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 2012, itens IV.3.f e IV.5.d.

Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________.

____________________________

____________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Pesquisador(a) Responsável
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O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este
CEP:
Horário e local de funcionamento:
Comitê de Ética em Pesquisa
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior),
de segunda à sexta-feira, no horário das 14hs às 17 horas, em dias úteis.
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75
Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901
Telefone/FAX(14)3235-8356
e-mail: cep@fob.usp.br
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APÊNDICE C– Ficha de Coleta das Medidas Antropométricas Orofaciais
Ficha de Coleta de Dados
1. Dados de identificação:

Nome: ____________________________________________________________________
Data:____/____/________
Grupo: Experimental ( ) / Controle ( ) / Fonoaudiólogo ( )
1ª mensuração ( ) / 2ª mensuração ( )

2. Medidas antropométricas orofaciais:

Estrutura
Terço Superior da Face (tr-g)
Terço Médio da Face (g-sn)
Terço Inferior da Face (sn-gn)
Altura do Lábio Superior (sn-sto)
Altura do Lábio Inferior (sto-gn)
Altura do Filtro (sn-ls)
Altura da Face (g-gn)
Largura da Face (zy-zy)
Canto externo do olho ao cheilion esquerdos (ex-ch)
Canto externo do olho ao cheilion direitos (ex-ch)

Medida (mm)
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ANEXO A - Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP
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