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RESUMO

Este estudo teve como propósito validar o Protocolo de Avaliação Miofuncional
Orofacial MBGR para aplicação em adultos com disfunção temporomandibular
(DTM). Participaram do estudo 30 adultos, sendo distribuídos em grupo DTM (n=15)
e grupo Controle (n=15). O processo de validação consistiu da análise da validade
de conteúdo, de critério e de construto, além da concordância inter e intra-avaliador
e da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo e de
prevalência do distúrbio miofuncional orofacial (DMO). Para a análise da validade de
conteúdo do MBGR foi realizado o mapeamento dos aspectos do protocolo e a
análise da representatividade dos mesmos, por meio de consulta à literatura. Para a
validade de critério o Protocolo AMIOFE foi tomado como padrão. Para a validade
de construto os grupos controle e DTM foram comparados quanto ao escore obtido
no MBGR e o Protocolo MBGR foi comparado aos exames instrumentais: limiar de
dor à pressão por meio do algômetro digital; pressão de língua por meio do Iowa
Oral Performance Instrument (IOPI) e; pico do fluxo nasal inspiratório utilizando o InCheck Nasal®. Os resultados foram submetidos à análise estatística, considerandose nível de significância de 5%. Foi confirmada a validade de conteúdo, visto que o
Protocolo MBGR abarca todas as questões funcionais presentes em indivíduos com
DTM;

validade

de

critério,

com

correlações

significantes

entre

os

itens

correspondentes entre o MBGR e AMIOFE (lábios: rs= -0,46 / língua: rs= -1 / palato:
rs= -0,47 / respiração: rs= -0,69 / deglutição: rs= -0,45 / mastigação: rs= -,048);
validade de construto, diferenciando indivíduos com e sem distúrbio nos aspectos de
dor à palpação (p=0,0002) e mobilidade mandibular (p=0,0014), com correlação
significante entre a avaliação clínica do MBGR e o uso do algômetro digital
(articulação temporomandibular direita: rs= -0,43 / articulação temporomanbibular
esquerda: rs= -0,58 / masseter direito: rs= -0,51 / masseter esquerdo: rs= -0,61 /
temporal direito: rs= -0,48 / temporal esquerdo: rs= -0,55), bem como confirmação do
exame instrumental para a classificação do modo respiratório; a força de
concordância, medida pelo Kappa Ponderado (Kw’), variando de pobre a muito boa
para a análise interavaliador e de razoável a muito boa para intra-avaliador utilizando
o MBGR. Além disso, o MBGR apresentou sensibilidade de 71,43%, especificidade
de 75%, valor preditivo positivo de 71,43%, valor preditivo negativo de 75% e
prevalência de DMO de 46,67%. Portanto, o Protocolo MBGR demonstrou-se valido

para aplicação em adultos com DTM, de forma que contempla todos os aspectos
que devem ser observados no exame miofuncional orofacial, possibilitando o
diagnóstico das alterações oromiofuncionais nesta população.

Palavras-chave:
Fonoaudiologia.

Articulação

Temporomandibular.

Sistema

Estomatognático.

ABSTRACT

Validation of the protocol of orofacial myofunctional assessment MBGR for
patients with temporomandibular disorders

This research aims at validating the Assessment Protocol Myofunctional MBGR for
use in adults with temporomandibular disorders (TMD). The study included 30 adults
distributed in TMD group (n=15) and control group (n=15). The validation process
consisted in analyzing content validity, criterion validity, construct validity, in addition
to inter and intra-evaluator agreement, and the sensitivity, specificity, positive, and
negative predictive values and prevalence of orofacial myofunctional disorder. The
analysis of MBGR content validity for adults with TMD required a mapping of protocol
aspects and the representation analysis through literature consulting. AMIOFE
(Orofacial myofunctional assessment) is the standard protocol for criterion validity. In
order to assess construct validity of the TMD and control groups were compared
against score obtained in the MBGR, and MBGR protocol was compared to the
instrumental tests: pressure pain threshold through digital algometer; tongue
pressure through the Iowa Oral Performance Instrument (IOPI); and peak nasal
inspiratory flow using the In-Check Nasal®. The results were statistically analyzed,
considering a significance level of 5%. Content validity was confirmed, since the
MBGR Protocol covers all the functional issues presented in individuals with TMD.
Criterion validity had significant correlations in corresponding items between MBGR
and AMIOFE (lips: rs = -0.46 / tongue: rs = -1 / palate: rs = -0.47 / breathing: rs = 0.69 / swallowing: rs = -0.45 / chewing: rs= -,048). Construct validity, differentiating
subjects with and without disorder in terms of pain on palpation (p=0,0002), and jaw
mobility (p=0,0014), with a significant correlation between clinical assessment with
the MBGR and the use of digital algometer (right temporomandibular joint: r s= -0,43 /
left temporomandibular joint: rs= -0,58 / right masseter: rs= -0,51 / left masseter: rs= 0,61 / right temporal: rs= -0,48 / left temporal: rs= -0,55), as well as confirmation of
instrumental examination in order to classify the breathing mode. Concordance
strength, measured by the weighted Kappa (Kw'), ranged from poor to very good for
the Inter-evaluator analysis and from reasonable to very good for the intra-evaluator
using MBGR. Also, MBGR had a sensitivity of 71.43%, specificity of 75%, positive
predictive value of 71.43%, negative predictive value of 75%, and prevalence of

orofacial myofunctional disorder 46.67%. Therefore, the MBGR protocol proved itself
valid for use in adults with TMD as it embraces all aspects orofacial myofunctional
examination must take into account, enabling the diagnosis of oromyofunctional
changes in the aforementioned population.

Key words: Temporomandibular Joint. Stomatognathic System. Speech, Language
and Hearing Sciences.
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1 INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) é a principal causa de dor de
origem não dental na região orofacial (MICHELOTTI, IODIC, 2010). Os sinais e
sintomas são diversos, e podem incluir dificuldades relacionadas à mastigação, fala
e outras funções orofaciais (GREENE, KLASSER, EPSTEIN, 2010), além de dor
facial e na articulação temporomandibular (ATM), sensibilidade à palpação na face e
na ATM, movimentos mandibulares incoordenados e ruídos articulares (CONTI et al.,
2006). Apesar das características das funções orofaciais serem sugestivas de
mecanismos compensatórios (FERREIRA et al., 2009; WILLIAMSON et al., 1990), é
necessária uma melhor compreensão destes, bem como de suas consequências.
Para a avaliação da DTM existem diferentes instrumentos clínicos
organizados em forma de questionários, índices anamnésicos e critérios de
diagnóstico. O critério diagnóstico mais utilizado é o Research Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) Eixo-I (DWORKIN, LERESCHE, 1992),
com versão traduzida para a língua portuguesa (PEREIRA JÚNIOR et al., 2004), que
consiste em medidas da amplitude dos movimentos mandibulares; avaliação da
função das ATMs; investigação quanto à presença de dor muscular e/ou articular à
palpação e/ou durante os movimentos.
A avaliação clínica é uma etapa fundamental no processo de diagnóstico
dos distúrbios miofuncionais orofaciais, possibilitando a compreensão das relações
entre as condições anatômicas e funcionais do sistema estomatognático, além de
permitir estabelecer o raciocínio terapêutico e a necessidade de encaminhamentos,
fornecendo, ainda, dados quanto ao prognóstico do caso (GENARO et al., 2009).
Tendo em vista a importância da avaliação clínica do sistema estomatognático,
foram publicados protocolos que contemplam a atribuição de pontuações ou
escores, proporcionando uma análise mais quantitativa do exame clínico, facilitando
o acompanhamento da evolução do caso ao longo do processo de tratamento.
O Protocolo The Nordic Orofacial Test - Screening - NOT-S (BAKKE et al.,
2007) foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa e validado para aplicação
em indivíduos a partir de três anos de idade (LEME, BARBOSA, GAVIÃO, 2011).
Tem por objetivo identificar indivíduos que possam apresentar alguma alteração do
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sistema estomatognático, podendo ser utilizado por profissionais de diferentes áreas
de formação.
O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escalas - AMIOFE
foi desenvolvido e validado a fim de relacionar as condições miofuncionais orofaciais
a escalas numéricas, com aplicação em crianças (FELÍCIO, FERREIRA, 2008),
tendo a primeira versão sido expandida - AMIOFE-E (FELÍCIO et al., 2010).
Posteriormente o AMIOFE foi adaptado e validado para jovens e adultos (FELÍCIO et
al., 2012) e para idosos - AMIOFE-I (LIMA, 2012).
O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial – MBGR foi elaborado
para que Fonoaudiólogos possam avaliar e diagnosticar os distúrbios miofuncionais
orofaciais e estabelecer um prognóstico em motricidade orofacial (GENARO et al.,
2009). Este protocolo tem sido amplamente utilizado por especialistas em
Motricidade Orofacial na prática clínica, sendo que possuí aplicabilidade,
sensibilidade e confiabilidade comprovada para adultos, adolescentes e crianças
acima de seis anos, normais e sem queixa de distúrbios miofuncionais
(MARCHESAN et al., 2011).
A validade de um instrumento se refere à quão bem o este avalia o que se
pretende avaliar. Para verificar a validade total de um instrumento esta deve ser
composta por três partes: validade de conteúdo, validade de critério e validade de
construto. A confiabilidade de um instrumento de avaliação é a sua coerência,
determinada por meio da constância dos resultados. Vale ressaltar que nem todo
instrumento que apresenta confiabilidade tem validade, mas todo aquele que tem
validade também apresenta confiabilidade (MARTINS, 2006).
Além disso, a padronização de protocolos de avaliação possibilita a
uniformização dos exames pelos diferentes profissionais, contribui com a formação
acadêmica de alunos na área de Motricidade Orofacial, bem como favorece a
comparação de achados de diferentes centros de estudo (GENARO et al., 2009). A
American

Speech-Language-Hearing

Association

–

ASHA

(2004)

publicou

recomendações a respeito da necessidade de práticas baseadas em evidências,
recomendando o uso de protocolos validados para o diagnóstico, bem como para a
terapia.
Tendo em vista a utilização do Protocolo MBGR na prática clínica e em
trabalhos científicos (BRITO, 2010; JOHANNS et al., 2011; MODOLO, 2012;
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ANDRADA E SILVA et al., 2012; PAVANI-SOVINSKI, 2012; PIZOLATO, FREITASFERNANDES, GAVIÃO, 2013; SILVA, 2013; JANOCA et al., 2013; ROSAL,
CORDEIRO, QUEIROGA, 2013; GIACCHINI, TONIAL, MOTA, 2013; MELO et al.,
2013) e a importância da validação de instrumentos de avaliação, buscou-se validar
o Protocolo MBGR para contribuir na compreensão das alterações relacionadas às
funções de respiração, mastigação, deglutição e fala em pacientes adultos com
DTM, uma vez que estes apresentam distúrbios miofuncionais orofaciais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E FUNÇÕES OROFACIAIS

O sistema estomatognático é composto por estruturas que se interrelacionam e, quando em função, visam alcançar o máximo de eficiência com a
proteção de todos os tecidos envolvidos (ROSENBAUER et al., 2001). O equilíbrio
desse sistema pode ser influenciado por diversos fatores, como as desarmonias
estruturais, alterações relacionadas ao tônus, sensibilidade e mobilidade orofacial,
quadros de DTM, entre outros (BERRETIN-FELIX et al., 2013).
A Articulação Temporomandibular (ATM) é um elemento do sistema
estomatognático capaz de realizar movimentos complexos, sendo que as funções
orofaciais dependem do bom funcionamento desta articulação (BIANCHINI, 2009). A
presença

de

alguma

alteração

na

ATM

é

denominada

de

disfunção

temporomandibular (DTM).
Com causa multifatorial e predomínio no gênero feminino (PEREIRA et
al., 2005) a DTM é definida como um conjunto de alterações que envolvem
principalmente os músculos mastigatórios (masseter e temporal) e a ATM. Os
sintomas mais comumente relatados são: dores na face, na ATM e/ou músculos
mastigatórios, na cabeça e na orelha, zumbido, plenitude auricular e vertigem.
Quanto aos sinais observados estão a sensibilidade à palpação da musculatura
mastigatória, cervical e da ATM, limitação e/ou incoordenação de movimentos
mandibulares e ruídos articulares (LEEUW, 2010).
Sendo assim, uma avaliação cuidadosa da ATM, da musculatura orofacial
e das funções orofaciais é de extrema importância para um bom diagnóstico,
tratamento e prognóstico de casos de DTM (BIANCHINI, 2009). Adicionalmente,
pesquisas vêm sendo realizadas para entender as alterações miofuncionais
orofaciais em pacientes com DTM.
No que diz respeito à respiração, Pasinato, Corrêa e Peroni (2006)
analisaram 35 adultos na faixa etária de 19 a 53 anos, sendo vinte com DTM e 15
assintomáticos, com o objetivo de avaliar a mecânica ventilatória dessa população.
Para isso, realizaram inspeção do padrão e tipo respiratório, medida dos perímetros
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torácicos, teste de força dos músculos respiratórios e aplicação de um questionário
para obtenção do histórico de enfermidade respiratória. Assim, observaram que nos
indivíduos com DTM foi predominante o padrão ventilatório apical, ou seja tipo médio
superior, bem como o modo respiratório oral e misto. Encontraram, ainda, menor
mobilidade/expansibilidade torácica e menor grau de força muscular diafragmática
nos indivíduos com DTM em relação aos assintomáticos, concluindo que existe
influência da mecânica ventilatória sobre a ocorrência de DTM.
Berretin (1999) buscou avaliar a mastigação habitual de alimentos de
diferentes consistências e de folha de parafina (parafilm M) por meio da avaliação
clínica e da eletromiografia dos músculos masseteres. Para isso avaliou 52 adultos
de ambos os sexos, sendo 26 com DTM e 26 assintomáticos. Foi testada a
mastigação de pão francês, maçã com casca, banana e castanha de caju, tendo
encontrado que indivíduos com DTM apresentaram alterações dento-oclusais,
hipertonia dos músculos masseteres e dor à palpação músculos cervicais e
mastigatórios, além de ruídos articulares, limitação e desvios de movimentos
mandibulares. Durante a mastigação foi observado predomínio do padrão unilateral,
variações do tempo mastigatório e prejuízos na apreensão do alimento. Na
avaliação eletromiográfica, não foram encontradas diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos para todos os materiais testados. Sendo assim, conclui
que a presença de dor e hipertrofia do músculo masseter em indivíduos com DTM
carreta em pior desempenho na motricidade oral, com prejuízos no padrão
mastigatório.
Para comparar indivíduos com DTM a um grupo controle quanto à
mastigação e analisar as variáveis relacionadas, Felício et al. (2007) avaliaram trinta
indivíduos, sendo vinte com DTM e dez sem queixas. Os participantes responderam
um questionário sobre a sua autopercepção de gravidade de dor e ruído articular,
dor nos músculos da face e cervicais, sintomas otológicos, cefaleia e dificuldade
para abrir a boca. Foram também submetidos ao exame clínico da condição dento
oclusal (número de elementos dentários e análise funcional da oclusão) e da
mastigação utilizando, para a última, um biscoito recheado. Observaram que o grupo
controle apresentou tipo mastigatório bilateral e medidas maiores de lateralidade
mandibular, enquanto o grupo DTM apresentou tendência ao tipo mastigatório
unilateral, maior tempo e número de golpes mastigatórios e medidas menores de
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lateralidade mandibular. Concluíram que no grupo com DTM a mastigação diferiu do
padrão fisiológico normal e que o número de interferências oclusais e a gravidade da
DTM foram as variáveis correlacionadas à mastigação.
Pereira et al. (2009) verificaram a influência do tratamento da DTM sobre
a função mastigatória por meio de exames clínicos e instrumentais. Participaram do
estudo 15 adultos de ambos os gêneros com DTM subaguda e 120 pacientes
saudáveis compondo o grupo controle. A intervenção consistiu no uso noturno de
placas oclusais e fisioterapia durante três meses. Foi realizada a comparação dos
dados de performance mastigatória e de força de mordida entre os grupos controle e
DTM. Os autores observaram que a força máxima de mordida aumentou após o
tratamento para o grupo com DTM, embora os valores ainda tenham sido inferiores
aos dos indivíduos do grupo controle; não houve modificação da performance
mastigatória dos pacientes com DTM, os quais apresentavam mastigação menos
eficiente do que os do grupo controle. O tratamento da DTM não resultou em
modificação da atividade muscular dos músculos mastigatórios, enquanto a duração
média dos ciclos mastigatórios diminuiu e houve melhora nos escores de dor. Desta
forma, os autores concluíram que a DTM influencia negativamente a mastigação nas
diferentes fases do tratamento.
Quanto às características da deglutição, Stuginski-Barbosa et al. (2012)
realizaram testes de deglutição de sólido e líquido em sessenta mulheres na faixa
etária de 18 à 65 anos, sendo trinta com dor miofascial e trinta controle, buscando
verificar se a presença de alterações na função de deglutição está relacionada ao
quadro de dor miofascial. Verificaram que as mulheres com dor miofascial
apresentaram maior ocorrência de atipias durante deglutição de líquido em
comparação ao grupo controle, mas não foi possível associar uma característica
específica de alteração de deglutição à DTM no grupo de estudo.
Com objetivo de Investigar as disfunções de mastigação e deglutição em
casos com DTM de grau grave com indicação cirúrgica, Maffei et al. (2012)
realizaram o exame videofluoroscópico da mastigação e deglutição em dez
indivíduos com DTM, com idades entre vinte e 34 anos. Os indivíduos com DTM
apresentaram

mastigação

preferencial

à

direita

(90%)

com

movimentos

compensatórios de língua (70%). No que diz respeito à deglutição observaram sinais
de disfagia orofaríngea sendo: escape prematuro posterior (40%), resíduos na
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cavidade oral (50%), valécula (60%) e seios piriformes (40%) após a deglutição,
deglutições múltiplas (50%), penetração laríngea (10%) e aspiração traqueal (40%).
Sendo assim, ressaltaram a necessidade de avaliação multidisciplinar devido à
presença de distúrbios da mastigação e deglutição em pacientes com DTM.
Bianchini (1999) verificou o padrão de deglutição e fala em 51 pacientes
com DTM antes do início do tratamento odontológico e/ou fonoaudiológico.
Observou que há predomínio de deglutição normal, porém 19,6% dos pacientes
analisados apresentaram deglutição atípica. Quanto à fala, as distorções foram
verificadas em número reduzido de indivíduos e foram diretamente relacionadas à
presença de deglutição atípica. Não foram observadas substituições ou omissões
fonêmicas na população estudada. Segundo a autora, as alterações fonéticas e a
deglutição atípica parecem estar associadas à alteração do volume e do tônus da
língua.
Especificamente no que diz respeito à fala, TaucciI e Bianchini (2007)
analisaram as queixas relacionadas à função, bem como os movimentos
mandibulares durante a fala em cinquenta indivíduos de ambos os gêneros, entre 21
e cinquenta anos, divididos em dois grupos: grupo com DTM e grupo assintomático.
Quanto às queixas de fala, verificaram diferença estatisticamente significante entre
os grupos, sendo maior no grupo com DTM. Para esse mesmo grupo foi verificado
maior ocorrência de indivíduos com redução da amplitude da abertura da boca e
desvios laterais da trajetória da mandíbula, bem como menor ocorrência de
movimentos protrusivos durante a fala quando comparado ao grupo assintomático.
Sendo assim, concluem que a DTM causa interferências na fala e as queixas sobre
esta função parecem associar-se à presença de DTM e às características dos
movimentos mandibulares observados.
Bianchini, Paiva e Andrade (2008) buscaram verificar a amplitude e a
caracterização dos movimentos mandibulares durante a fala em indivíduos com
DTM. Participaram do estudo 135 adultos, os quais foram divididos em grupo com
DTM (n=90) e grupo assintomático (n=45). Durante a nomeação sequencial de
fotos os movimentos mandibulares foram observados e registrados por meio da
eletrognatografia computadorizada. Os resultados mostram que não houve diferença
entre os grupos em relação à amplitude máxima de protrusão, retrusão e de desvio
lateral da mandíbula durante a fala e que o grupo com DTM apresentou predomínio
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de desvio lateral de mandíbula e menor amplitude de abertura mandibular máxima
no durante a fala. Além disso, foi observado prevalência de desvios bilaterais no
grupo assintomático e desvios unilaterais no grupo com DTM. Os autores concluíram
que a DTM interfere na caracterização dos movimentos mandibulares durante a fala,
acarretando redução da amplitude vertical e ântero-posterior dos movimentos
mandibulares, determinando uma maior incidência e maior amplitude de desvio do
movimento mandibular durante a fala.
Rodrigues et al. (1998) buscando caracterizar as alterações do sistema
estomatognático e a acuidade auditiva de 11 mulheres (adolescentes e adultas) com
DTM. A avaliação compreendeu anamnese, avaliação clínica do sistema
estomatognático, audiometria tonal limiar e avaliação otorrinolaringológica. Os
autores observaram que os participantes apresentavam alterações de mobilidade
mandibular, predomínio de respiração de modo nasal e tipo superior, mastigação
unilateral, deglutição atípica com participação excessiva da musculatura perioral e
interposição de língua, bem como fala com presença de desvio lateral e anterior da
mandíbula, interposição de língua e distorção acústica do fone /s/. Observaram,
ainda, alteração da qualidade vocal, bem como sintomas auditivos como zumbido,
plenitude auricular e rebaixamento dos limiares aéreos em frequências agudas.
Concluíram que indivíduos com DTM apresentam alteração das funções orofaciais,
bem como da qualidade vocal e da acuidade auditiva.
Ferreira, Silva e Felício (2009) com objetivo de determinar a frequência e
o grau de distúrbios miofuncionais orofaciais em indivíduos com DTM analisaram
240 indivíduos com DTM. Foi realizada entrevista, a partir da qual foi observado o
predomínio do gênero feminino e adultos jovens na amostra, presença significativa
de dor muscular e na ATM, ruídos articulares, sintomas otológicos, dor de cabeça,
no pescoço e no ombro. Na avaliação miofuncional orofacial verificaram a presença
significante de distúrbios miofuncionais orofaciais e de alterações significativas nas
funções de mastigação, deglutição e fala na amostra estudada. Os autores
concordam com a literatura quanto à prevalência de sintomas de DTM no sexo
feminino, a média de idade, duração e frequência de sinais e sintomas de DTM,
destacando a importância da investigação dos sinais e sintomas da DTM anterior ao
exame clínico para que este seja melhor direcionado.
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Com objetivo de avaliar a prevalência de alterações nas funções
estomatognáticas em indivíduos com DTM, Sousa et al. (2006) analisaram
prontuários de 32 pacientes. Encontraram maior ocorrência no gênero feminino, na
faixa-etária de 31 a quarenta anos, sendo que a deglutição foi a função que se
mostrou mais alterada nessa população. Quanto à respiração, o modo nasal e o tipo
superior foram os mais frequentes. De acordo com os autores o tratamento do
paciente com DTM deve ser multidisciplinar envolvendo a atuação conjunta do
cirurgião-dentista e do fonoaudiólogo.
Buscando analisar os efeitos da terapia miofuncional orofacial (TMO)
sobre o tratamento de indivíduos com DTM mista, Felício, Melchior e Silva (2010)
analisaram quarenta indivíduos do gênero feminino adolescentes, adultos e idosos,
sendo dez sem sinais ou sintomas de DTM para o grupo controle (grupo AC). Os
indivíduos com DTM foram divididos aleatoriamente em três grupos: dez receberam
TMO (grupo T), dez receberam tratamento com uma placa oclusal (grupo OS) e dez
não receberam tratamento (grupo SC). Foram determinados índices de Helkimo,
aplicado o protocolo ProTMDmulti e o protocolo AMIOFE. A TMO teve duração de
120 dias e objetivou proporcionar o alívio da dor, melhorar a postura e a mobilidade
mandibular, a simetria entre os pares musculares, a coordenação dos músculos da
do sistema estomatognático, bem como o equilíbrio das funções orofaciais de uma
forma compatível com a oclusão.

Na avaliação inicial verificaram que houve

diferenças significativas (p<0,05) entre os grupos T e AC sobre índice de Helkimo,
escores do ProTMDmulti e do AMIOFE, incluindo as funções de mastigação e
deglutição, com resultados piores para o grupo T. Especificamente em relação a
função mastigatória, 80% dos sujeitos AC apresentou padrão bilateral, enquanto
apenas 33% dos indivíduos com DTM apresentou esse padrão. Os autores
verificaram que a TMO reduziu a dor à palpação dos músculos estudados, mas não
para as ATMs, reduziu a pontuação de Helkimo, a frequência e gravidade dos sinais
e sintomas, aumentou as medidas de amplitude de movimento mandibular e
melhorou as condições miofuncionais orofaciais, sendo que o grupo que recebeu
TMO teve algumas vantagens sobre o grupo que recebeu apenas a placa oclusal.
A partir dos estudos apresentados nesta revisão de literatura, pode-se
concluir que é consenso que pacientes com DTM apresentam mastigação com
predomínio unilateral ou preferencial, deglutição atípica, bem como desvios laterais
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de mandíbula e redução de movimentos mandibulares durante a fala. No entanto,
ainda há necessidade de estudos que buscam melhor compreensão sobre o
desempenho das funções orofaciais em indivíduos com DTM.

2.2 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL

O diagnóstico das alterações miofuncionais orofaciais é composto da
avaliação morfológica e funcional do sistema estomatognático buscando a relação
de causa e efeito entre elas. O uso de protocolos de avaliação miofuncional
orofacial, principalmente os que proporcionam a atribuição de pontuações ou
escores, contribui na redução da subjetividade do exame clínico e facilita o
acompanhamento da evolução do caso ao longo do processo de tratamento
(BERRETIN-FELIX et al., 2013). Com este objetivo, alguns protocolos foram
elaborados.
O protocolo The Nordic Orofacial Test – Screening (NOT-S) tem por
objetivo identificar indivíduos que possam apresentar alguma alteração do sistema
estomatognático, podendo ser utilizado por profissionais da área da saúde treinados
e calibrados. O NOT-S é composto por entrevista e exame clínico, cada uma com
seis domínios referentes às funções a serem avaliadas, acompanhando um manual
ilustrado das diferentes tarefas do exame. Na Entrevista aborda-se: Função
Sensorial, Respiração, Hábitos, Mastigação e Deglutição, Salivação e Secura da
Boca. No exame clínico avalia-se: Face em Repouso, Respiração Nasal, Expressão
Facial, Músculos Mastigatórios e Função Mandibular, Função Motora Oral e Fala.
Cada domínio no qual foi observada ao menos uma alteração recebe um ponto,
sendo assim, os escores do NOT-S variam de zero a 12, sendo 12 o pior resultado
(BAKKE et al., 2007). Inicialmente, o NOT-S foi desenvolvido e testado na língua
sueca e atualmente possui versões em catorze idiomas. A versão traduzida e
adaptada para a língua portuguesa foi validada para aplicação em indivíduos a partir
de três anos de idade (LEME; BARBOSA; GAVIÃO, 2011).
O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escalas - AMIOFE
foi desenvolvido a fim de relacionar as condições miofuncionais orofaciais a escalas
numéricas e, validado para aplicação em crianças de seis a 12 anos (FELÍCIO;
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FERREIRA, 2008). O protocolo avalia a aparência e a condição postural dos lábios,
da mandíbula, das bochechas, da face, da língua e do palato, bem como a
mobilidade de lábios, língua, mandíbula e bochechas, além das funções de
respiração, mastigação e de deglutição. Cada aspecto avaliado recebe um escore
que varia de três a zero pontos, sendo que a soma de todos pode totalizar 103
pontos, melhor resultado.
A primeira versão do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com
Escalas foi expandida e denominada AMIOFE-E (FELÍCIO et al., 2010), sendo que
nesta versão foi ampliado o número de itens avaliados e a amplitude das escalas
numéricas visando maior precisão diagnóstica. Esta versão expandida também foi
validada para crianças de seis a 12 anos. Posteriormente o AMIOFE foi validado
para jovens e adultos com DTM (FELÍCIO; MEDEIROS; MELCHIOR, 2012), com
idade variando de 13 a 63 anos. Por último este protocolo foi adaptado e validado
para idosos, AMIOFE-I (LIMA, 2012), tendo sido incluído a avaliação de fala.
Ainda existe uma proposta de Protocolo de Avaliação Clínica da Função
Mastigatória (WHITAKER; TRINDADE JÚNIOR; GENARO, 2009) que visa auxiliar o
fonoaudiólogo a identificar e interpretar os sinais clínicos de alterações da
mastigação. Este protocolo, que apresenta validade de conteúdo, contempla
aspectos relacionados à morfologia e à neurofisiologia da função mastigatória, tendo
sido elaborado com base na literatura e em um questionário respondido por setenta
fonoaudiólogos.
O Protocolo MBGR foi elaborado para que o maior número de dados seja
coletado, de modo a facilitar o diagnóstico dos distúrbios miofuncionais orofaciais. A
sua elaboração compreendeu cinco fases: Consulta à literatura e elaboração do
protocolo inicial; Análise do protocolo por seis avaliadores especialistas em
Motricidade Orofacial e realização das modificações necessárias pelos autores;
Aplicação do MBGR, pelas mesmas seis avaliadoras, em 15 indivíduos normais
(sete adultos e oito crianças e adolescentes) e realizados novos ajustes no
protocolo; Aplicação da versão reformulada do Protocolo em 233 crianças,
adolescentes e adultos, sendo que a partir dessa aplicação foram revistos e
adaptados alguns aspectos do protocolo que ainda geravam dúvidas; Por fim, a
versão final do MBGR foi aplicada em mais 27 sujeitos, não restando dúvidas quanto
à sua utilização. Este protocolo é dividido em história clínica e exame miofuncional
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orofacial, incluindo a proposta a documentação a ser realizada, envolvendo
fotografias e filmagens, para análise posterior (GENARO et al., 2009).
O protocolo MBGR demonstrou ter aplicabilidade, confiabilidade e
sensibilidade para crianças, adolescentes e adultos sem queixa de distúrbios
miofuncionais (MARCHESAN et al., 2011) e tem sido utilizado para identificar as
alterações das funções orofaciais em lactentes e pré-escolares com atraso no
desenvolvimento (GIACCHINI, TONIAL, MOTA, 2013) e com desenvolvimento
normal (ROSAL, CORDEIRO, QUEIROGA, 2013), em crianças com fissura
labiopalatina operada (MODOLO, 2012), com respiração oral (ANDRADA E SILVA et
al., 2012; MELO et al., 2013), com DTM (PIZOLATO, FREITAS-FERNANDES,
GAVIÃO, 2013), com sobrepeso ou obesos (JANOCA et al., 2013), em indivíduos
com hábitos orais deletérios e má oclusão (JOHANNS et al., 2011), em adultos
jovens com deformidade dentofacial (PAVANI-SOVINSKI, 2012; SILVA, 2013) e em
adultos de meia-idade e idosos usuários de prótese total superior mucossuportada
(BRITO, 2010). Porém, o processo de validação do referido protocolo ainda não foi
desenvolvido em todas as etapas recomendadas pela literatura.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 GERAL
Este estudo visa validar o Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial –
MBGR para aplicação em adultos com disfunção temporomandibular.

3.2 ESPECÍFICAS

I. Analisar a validade de conteúdo do protocolo MBGR a partir de revisão
de literatura
II. Analisar a validade de critério do protocolo MBGR comparando-o ao
protocolo AMIOFE.
III. Analisar a validade de construto do protocolo MBGR verificando sua
capacidade em diferenciar indivíduos com e sem distúrbios miofuncionais orofaciais
e comparando-o aos exames instrumentais.
IV. Analisar os níveis de concordância inter e intra-avaliadores para a
aplicação do MBGR.
V. Analisar os valores de sensibilidade e especificidade, assim como os
valores preditivos do protocolo MBGR.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo está inserido na linha de pesquisa Distúrbios da Voz, Fala e
Funções Orofaciais do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de
Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.
A presente pesquisa foi aprovada quanto aos seus aspectos éticos pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de
Bauru (FOB-USP), processo nº 088560/2013 (ANEXO A).

4.1 CASUÍSTICA

Para a presente pesquisa foi utilizado o banco de dados do projeto
“Relações morfofuncionais nas desordens temporomandibulares e nas deformidades
dentofaciais”, parte integrante de um projeto multicêntrico intitulado “Inter-relações
Morfofuncionais no Complexo Craniofacial” do Núcleo de Apoio a Pesquisa
Craniofacial intitulado Núcleo de Pesquisa em Morfofisiologia do Complexo
Craniofacial (NAP-CF), com sede na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP-USP), apoiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo
(processo nº 11.1.21626.01.7, categoria B).
Foram analisados os arquivos de trinta adultos separados em dois
grupos: grupo DTM - 15 indivíduos com disfunção temporomandibular com
deslocamento de disco com redução, sendo três participantes do gênero masculino
e 12 do feminino; e grupo Controle - 15 indivíduos saudáveis, sem sinais e sintomas
de disfunção temporomandibular ou deformidade dentofacial, sendo seis do gênero
masculino e nove do feminino. Para ambos os grupos a faixa etária dos participantes
era de 19 a 28 anos (média de idade 24 anos).
Para o grupo DTM foi estabelecido como critério de inclusão apresentar
diagnóstico de deslocamento de disco com redução, concluído por meio do Critério
de Diagnóstico para Pesquisa em Disfunção Temporomandibular (RDC/DTM) Eixo-I
(PEREIRA JÚNIOR et al., 2004) e não estar sob tratamento para DTM.
O grupo Controle teve como critério de inclusão apresentar boa saúde
geral e oral, no mínimo 28 dentes permanentes, e ausência de DTM, segundo o
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RDC/DTM. Os critérios de exclusão deste grupo foram: apresentar relevante má
oclusão (mordida aberta anterior, mordida cruzada de qualquer tipo ou deformidade
dentofacial), hábito de mascar chiclete com frequência, relatar bruxismo ou
apertamento dentário, bem como realizar tratamento ortodôntico em andamento ou
há menos de um ano.
Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram: fazer uso crônico
de analgésicos, anti-inflamatórios ou psicotrópicos; apresentar histórico de distúrbios
neurológicos centrais ou periféricos, cirurgias e/ou tumores ou traumas na região de
cabeça e pescoço, bem como de distúrbios alimentares (bulimia ou anorexia), usar
marcapasso, estar em tratamento fisioterápico ou fonoaudiológico, em andamento
ou há menos de um ano, e por fim, para as mulheres, estar grávida.
As avaliações utilizando o RDC/TMD foram realizadas por três
fonoaudiólogas treinadas e calibradas por uma equipe de odontólogos, sendo
considerado o diagnóstico quando havia concordância entre no mínimo duas
avaliadoras. Os dados em relação ao uso de medicamentos, histórico de doenças,
cirurgias, traumas e tratamento realizados foram registrados no protocolo de
entrevista do MBGR.

4.2 PROCEDIMENTOS

O presente estudo considerou a última versão do protocolo MBGR
(MARCHESAN et al., 2012) e envolveu a análise da validade de conteúdo, de
critério e de construto, além de verificar a confiabilidade, a sensibilidade, a
especificidade, os valores preditivos positivos e os negativos do protocolo MBGR,
bem como a prevalência do distúrbio miofuncional orofacial.
Para tanto foram obtidas imagens dinâmicas e estáticas, utilizando uma
câmera digital (Sony Cyber-Shot DSC-H9; 8.1 Mega pixels, 15x optical zoom, Super
SteadyShot, Full HD 1080), referente a aspectos relacionados ao exame
Miofuncional Orofacial de trinta indivíduos, 15 com DTM e 15 sem DTM. Ressalta-se
que apesar da

proposta

deste

estudo

ser comparar somente

os itens

correspondentes entre os protocolos, todos os indivíduos da amostra foram
avaliados integralmente tanto pelo protocolo MBGR quanto pelo AMIOFE. Em um
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primeiro momento foi realizado o registro das imagens, seguido da avaliação
presencial dos aspectos que não poderiam ser analisados por imagens e,
posteriormente, duas avaliadoras com experiência em clínica e pesquisa na área de
Motricidade Orofacial, uma com 15 anos de experiência (A1) e outra com quatro
anos (A2), analisaram as imagens.
As avaliadoras foram igualmente treinadas e calibradas para a aplicação
de ambos os protocolos, por meio da apresentação, análise e discussão de casos
clínicos. Cabe salientar que a avaliadora A1 realizou análise cega, uma vez que esta
não tinha conhecimento à qual grupo cada paciente pertencia.

4.2.1 VALIDAÇÃO DE CONTÉUDO DO PROTOCOLO MBGR

Para a análise da validade de conteúdo do protocolo MBGR para adultos
com DTM, inicialmente foi verificada a representatividade dos itens que o compõe,
por meio de consulta à literatura, para identificar os distúrbios miofuncionais
orofaciais nessa população.
A consulta à literatura foi realizada a partir de busca nas bases de dados
MedLine, Lilacs, PubMed e ferramenta de busca Google Acadêmico, utilizando o
cruzamento das seguintes palavras-chave/descritores, em português e inglês:
Articulação

Temporomandibular,

Transtornos

Craniomandibulares,

Sistema

Estomatognático, Sistema Mastigatório, Respiração, Mastigação, Deglutição e Fala.
Foram incluídos estudos que aplicaram avaliação miofuncional orofacial na
metodologia e identificaram alterações das funções de respiração, mastigação,
deglutição e/ou fala em indivíduos com DTM. A análise dos artigos considerou a
casuística, procedimentos de avaliação utilizados e diagnóstico do distúrbio
miofuncional orofacial identificado.
Além disso, os estudos selecionados foram classificados quanto ao nível
de evidência científica (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010): evidências resultantes
da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados (nível 1);
evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental (nível 2);
evidências de estudos quase-experimentais, que envolvem um único grupo não
randomizado com avaliação em dois momentos e caso-controle (nível 3); evidências
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de estudos descritivos, não-experimentais ou com abordagem qualitativa, bem como
estudo de casos (nível 4); evidências provenientes de relato de caso, de experiência
ou dados de avaliação de um programa (nível 5) e evidências baseadas em opiniões
de especialistas (nível 6).

4.2.2 VALIDAÇÃO DE CRITÉRIO DO PROTOCOLO MBGR
O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores – AMIOFE
(FELÍCIO e FERREIRA, 2008) foi tomado como padrão para a validade concorrente
(Quadro 1), tendo em vista que este protocolo foi previamente validado para jovens
e adultos com DTM e apresentou sensibilidade e especificidade de 80% (FELÍCIO,
MEDEIROS e MELCHIOR, 2012).
Para a validação de critério foi utilizada a análise do avaliador 1 (A1) que
analisou as imagens em dois momentos distintos, um deles aplicou o protocolo
MBGR e o outro o protocolo AMIOFE. Cabe destacar que no AMIOFE quanto menor
o valor maior o grau de alteração, enquanto no MBGR quanto maior o valor maior o
grau da disfunção.
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AMIOFE

Exame extraoral
 Lábios: Postura habitual

Aparência e condição postural/posição
 Condição postural dos lábios

Exame intraoral
 Língua: Postura habitual
 Palato duro: Largura

 Posição da língua
 Aparência do palato duro

Mobilidade
 Lábios
 Protrair fechados
 Retrair fechados
 Protrair fechados à direita
 Protrair fechados à esquerda

Mobilidade
 Desempenho movimentos labiais
 Protrair
 Retrair
 Protrair fechados à direita
 Protrair fechados à esquerda

 Língua
 Protrair

 Desempenho movimentos da língua
 Protrair
 Elevar
 Abaixar
 Lateralizar à direita
 Lateralizar à esquerda

 Tocar o ápice sequencialmente nas
comissuras direita e esquerda e nos lábios
superior e inferior
Funções
 Respiração: Modo respiratório

Funções
 Respiração

 Deglutição dirigida
 Postura da língua
 Contenção do líquido
 Movimento de cabeça

 Deglutição
 Comportamento da língua
 Escape de alimento
 Movimentação da cabeça

 Mastigação
 Mastigação
 Incisão
 Incisão
 Padrão mastigatório
 Padrão mastigatório
Quadro 1 - Itens dos protocolos MBGR e AMIOFE considerados nas análises.

Protocolo MBGR

Este protocolo contempla a observação da postura corporal com relação à
posição da cabeça e dos ombros, em norma frontal e lateral; além da análise do
sistema estomatognático quanto à morfologia extra e intraoral, a mobilidade, a
tonicidade e a sensibilidade, bem como ao desempenho das funções de respiração,
mastigação, deglutição e fala (Anexo B). Para cada um desses aspectos avaliados
foram atribuídos escores de acordo o seu desempenho. Deste modo, a soma dos
escores de todos os aspectos pode variar de zero a 249, sendo que quanto maior o
valor pior o resultado.
No que se refere à postura corporal, a cabeça e os ombros foram
observados em relação ao corpo, por meio de imagens estáticas. No exame
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extraoral, a face foi analisada a partir das medidas elencadas no protocolo, bem
como de forma subjetiva. A soma dos escores deste subitem variou de zero, melhor
resultado, a 28, pior resultado. No exame intraoral foram pontuados os aspectos
morfológicos e posturais dos lábios, da língua, das bochechas, do palato, das
tonsilas palatinas, dos dentes e da oclusão, sendo na soma dos escores, zero
corresponde ao melhor resultado e 58 ao pior.
Em relação à mobilidade, a partir de ordem verbal, eram testados
movimentos dos lábios, da língua, da mandíbula e do véu palatino, sendo a soma
dos escores zero o melhor resultado e 49 o pior. Quanto à avaliação do tônus, esta
foi realizada em um único momento, por duas avaliadoras, por meio da palpação dos
lábios superior e inferior, do mento, da língua e das bochechas direita e esquerda,
considerando o resultado consensual entre ambas examinadoras, sendo o melhor
resultado zero e o pior seis. Na avaliação da dor à palpação o avaliador
(devidamente treinado e calibrado) aplicava com os dedos uma força de
aproximadamente 2kg bilateralmente na ATM (dedo indicador) e nos músculos
(dedos indicador e médio): temporal, masseter, esternocleidomastóideo e trapézio.
O participante era questionado durante a palpação de cada região avaliada se houve
presença de dor, sendo na soma dos escores zero o melhor resultado e dez o pior.
Na análise das funções orofaciais foram consideradas a respiração, a
mastigação, a deglutição e a fala, cuja somatória dos escores variou de zero a 98,
sendo este último a pior condição.
Quanto à respiração, foram observados o tipo e o modo respiratório, além
da possibilidade do uso nasal, solicitando que o participante mantivesse água na
boca por até dois minutos. Na avaliação da mastigação foi utilizado biscoito tipo
wafer sabor chocolate, da marca Bauducco® e analisada a incisão, a trituração, o
fechamento labial, a velocidade, a presença de ruído, além do padrão mastigatório.
Para avaliar a deglutição foram testadas três provas: habitual de sólido utilizando
biscoito wafer, habitual de líquido e líquido dirigida utilizando água oferecida em
copo de acrílico transparente e analisado: postura da língua, contenção do
alimento/líquido, movimento de cabeça e ruído, bem como a contração do orbicular,
do mentual e da musculatura cervical. Além disso, o vedamento labial foi observado
na deglutição de sólido e de líquido dirigida; a presença de resíduos após a
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deglutição foi observada na deglutição de sólido e o volume, bem como o ritmo da
deglutição foram aspectos analisados na deglutição habitual de líquido.
Quanto à fala, foram realizadas quatro provas: fala automática solicitando
a contagem de zero a vinte, dias da semana e meses do ano, nomeação de figuras
utilizando uma prancha contendo figuras foneticamente balanceadas e fala
espontânea utilizando as perguntas “diga o seu nome e quantos anos tem”; “o que
gosta de fazer”; “conte uma viagem/passeio que fez e gostou”. Da primeira e
segunda prova foi avaliada a presença de omissão, substituição e distorção, nesta
ultima considerando a posição da língua: interdental anterior ou lateral, vibração do
ápice, elevação ou depressão do dorso. Já na terceira prova analisaram-se os
aspectos gerais da fala: abertura da boca, contenção da saliva, posição da língua,
movimento labial e mandibular, ressonância, imprecisão articulatória, velocidade e
coordenação pneumofonoarticulatória.

Protocolo AMIOFE

A avaliação com o AMIOFE envolveu análise da aparência, da condição
postural e da mobilidade das estruturas orofaciais, bem como das funções de
respiração,

mastigação

e

deglutição,

sendo

atribuídos

escores

(FELÍCIO;

FERREIRA, 2008). A soma dos escores de todos os aspectos varia de 31, pior
resultado, a 103, melhor resultado (Anexo D).
Quanto à avaliação da aparência e condição postural foram observados
os lábios, a mandíbula, as bochechas, a simetria facial, a posição da língua e o
palato duro, sendo na soma dos escores 36 o melhor resultado e seis o pior. Em
relação à mobilidade, foram testados movimentos de lábios, de língua, de mandíbula
e das bochechas, a partir da imitação e a soma dos escores variou de 57, melhor
resultado, a 19, pior resultado.
Em relação às funções, a soma dos escores da respiração, mastigação e
deglutição variou de 28, melhor resultado, a seis, pior resultado. Quanto à
respiração, foi observado o modo respiratório e, em casos de respiração oral, a
presença de cansaço e dispneia. Para a mastigação foi utilizado um biscoito da
marca Bono® (Nestlé, São Paulo, SP, Brasil) e analisada a incisão, o movimento
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e/ou postura alterada da cabeça e de outras partes do corpo, o escape de alimentos
e o padrão mastigatório. Na deglutição observou-se o comportamento dos lábios e
da língua, bem como a efetividade da deglutição, considerada a capacidade de
conduzir o bolo alimentar da cavidade oral para a orofaringe; além de
comportamentos e sinais, como movimentação da cabeça, tensão dos músculos
faciais e escape do alimento. Foi utilizado água em copo de acrílico transparente e,
após ingerir um pouco de água, o indivíduo deveria abaixar o copo e deglutir de
modo habitual, sendo esta prova realizada três vezes e em seguida, o participante
era orientado a manter um pouco de água na boca e deglutir, enquanto o
examinador afastava os lábios para visualizar a língua.

4.2.3 VALIDAÇÃO DE CONSTRUTO DO PROTOCOLO MBGR

A análise da Validade de Construto do MBGR aconteceu em dois
momentos:
a) Foi verificada a capacidade do protocolo MBGR em diferenciar
indivíduos com e sem distúrbios miofuncionais orofaciais. Para isso foram
comparados os dados do exame clínico por meio do MBGR do grupo DTM aos do
grupo controle, verificando a capacidade do MBGR em diferenciar indivíduos
sintomáticos de assintomáticos, baseado no grau de distúrbios miofuncionais
orofaciais.
b) Foram comparados os dados da avaliação clínica obtidos do MBGR
aos dos exames instrumentais (Quadro 2). As avaliações clínicas de dor a palpação
e tônus de língua foram realizadas por três fonoaudiólogas treinadas e calibradas,
tendo sido considerado o resultado quando havia no mínimo a concordância de duas
delas.
MBGR

Exame instrumental

Dor à palpação

Limiar de dor à pressão

Tônus da língua

Pressão da língua e Fadiga

Modo respiratório

Pico do fluxo nasal inspiratório

Quadro 2 – Exames instrumentais e aspectos avaliados clinicamente por meio do MBGR
considerados nas análises.
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LIMIAR DE DOR À PRESSÃO

O limiar de dor à pressão, em kgf, foi obtido a partir do algômetro digital
modelo DDK 20 (Kratos Ltd, Cotia, São Paulo, Brasil), com ponta ativa de 12mm de
diâmetro. Esta foi posicionada perpendicularmente ao polo lateral do côndilo da
ATM, em ambos os lados, no terço médio do músculo masseter superficial
bilateralmente, bem como no feixe anterior do músculo temporal direito e esquerdo.
Durante este exame a cabeça do indivíduo era apoiada, com a mão espalmada do
avaliador, no lado contrário que recebeu a força, a fim de evitar movimentação. Os
indivíduos permaneceram com os dentes em contato (GRÜNHEID et al., 2009),
porém sem apertamento. A pressão foi aplicada gradualmente até que indivíduo
informasse, por meio do acionamento de um dispositivo, o início da sensação de dor
no local. O teste foi realizado duas vezes para cálculo da média.

ANÁLISE DA PRESSÃO DA LÍNGUA

As medidas da pressão de língua, em kilopascal (kPa), foram obtidas a
partir do Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) modelo 2.1 (Northwest Co, LLC,
Carnation, WA, EUA), no qual é acoplado um bulbo plástico flexível cheio de ar
ligado através de um tubo plástico (IOPI MEDICAL LLC, 2013). Após a realização
das instruções referentes ao exame, o aparelho era posicionado na cavidade oral
seguindo os critérios de higiene e limpeza. As seguintes provas foram testadas:
elevar a língua contra o bulbo pressionando-o no palato duro, região da papila
incisiva; lateralizar a língua contra o bulbo acoplado a uma espátula e posicionado
entre as arcadas dentárias sobre os dentes pré-molares e molares inferiores, de
forma que o bulbo ficou na face lingual dos dentes, sendo testados os lados direito e
esquerdo separadamente; protrair a língua contra o bulbo acoplado a uma espátula
e posicionado entre as arcadas dentárias superior e inferior na região dos dentes
incisivos. Para cada uma dessas provas era solicitado que o participante mantivesse
a sua força máxima da língua por dois segundos. Cada prova foi repetida três vezes,
com intervalos de descanso de um minuto entre elas e considerado o maior valor.
Desta mesma forma, foi realizado o teste de deglutição de saliva, no qual o bulbo
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era posicionado no ápice da língua e o indivíduo era orientado a deglutir
normalmente. Ainda foi obtido o tempo, em segundos, que os participantes
conseguiram manter o bulbo pressionado no teste de Fadiga, que consiste em
manter 50% da pressão obtida na prova de pressão máxima monitorando a força
aplicada pelas luzes do equipamento. Este último teste foi realizado apenas uma
vez.

PICO DE FLUXO DE INSPIRAÇÃO

A função respiratória foi avaliada considerando o pico do fluxo nasal, em
litros por minuto, durante a inspiração forçada exclusivamente nasal utilizando o InCheck Nasal®, Clement Clarke International. Para este exame o indivíduo
permaneceu sentado em posição ortostática e uma máscara de silicone, posicionada
na face abrangendo as cavidades oral e nasal, era pressionada suavemente de
forma a impedir escape de ar (KJÆRGAARD, CVANCAROVA, STEINSVÅG, 2008).
Inicialmente três ciclos respiratórios eram solicitados de modo habitual e, em
seguida, era solicitado a manter a boca fechada e a realizar a máxima inspiração
nasal, sendo esta prova repetida três vezes para cálculo da média.

4.2.4 ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA INTER E INTRA-AVALIADOR
PARA A APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS MBGR E AMIOFE

Para testar a concordância do instrumento MBGR foi utilizada a análise
de A1 e A2. Para a concordância inter-avaliadores foi considerado 100% da amostra
(30 casos), sendo que os avaliadores A1 e A2 realizaram a análise individualmente,
tanto pelo protocolo MBGR como pelo AMIOFE.
Para testar a concordância intra-avaliador 20% da amostra (06 casos),
selecionados aleatoriamente, foi reavaliada (Reteste) pela avaliadora A1. As
reavaliações foram realizadas após um intervalo entre 15 a trinta dias da avaliação
inicial, a fim de evitar efeito de memória.
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Para fins de análise, foram considerados apenas os itens que são
correspondentes em cada protocolo, como apresentado anteriormente no Quadro 1
(p. 45).
A concordância foi analisada por meio do índice Kappa ponderado. Os
valores do Kappa ponderado foram interpretados de acordo com Altman (1991),
como apresentado no Quadro 3.

Valores de Kappa

Força de concordância

<0,20

Pobre

0,21-0,40

Razoável

0,41-0,60

Moderada

0,61-0,80

Boa

0,81-1,00

Muito boa

Quadro 3 - Interpretação do coeficiente de concordância Kappa. Fonte da escala: Altman (1991)

4.2.5.

ANÁLISE

DOS

VALORES

DA

SENSIBILIDADE,

ESPECIFICIDADE, VALORES PREDITIVOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO MBGR
E PREVALÊNCIA DO DISTÚRBIO MIOFUNCIONAL OROFACIAL

Nesta análise foram consideradas a soma total dos escores de cada
protocolo, MBGR e AMIOFE, considerando os aspectos que foram analisados por
meio de imagens estáticas e dinâmicas. Para isso, inicialmente foi realizada a
análise estatística descritiva dos escores totais de ambos os protocolos.
No protocolo AMIOFE o escore 103 indica a total ausência de distúrbios
miofuncionais orofaciais e 31 o maior grau de alteração, enquanto no MBGR escore
zero indica a total ausência de distúrbios miofuncionais orofaciais e 244 o mais alto
grau de alteração. Portanto, os protocolos possuem escalas inversas e os pontos de
corte para o diagnóstico de distúrbios miofuncionais orofaciais foram estabelecidos
respeitando tal diferença: (1) o valor da mediana em cada protocolo; (2) o percentil
de 75% para o MBGR e o percentil 25% para o AMIOFE.
A sensibilidade (S) será calculada pelo número de verdadeiros positivos,
ou seja, o número de participantes que foram diagnosticados com distúrbios
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miofuncionais orofaciais por ambos os protocolos, divididos pelo total de
participantes diagnosticados pelo AMIOFE.
A especificidade (E) foi calculada pelo número de verdadeiros negativos,
ou seja, o número de participantes que não apresentaram distúrbios miofuncionais
orofaciais com ambos os protocolos dividido pelo número de participantes que não
apresentaram distúrbio miofuncional orofacial pelo AMIOFE.
A prevalência (P) foi calculada considerando o total de participantes
diagnosticados com distúrbios miofuncionais orofaciais pelo MBGR, dividido pelo
número total de participantes da amostra.
O valor preditivo positivo (VP+) foi calculado dividindo o número de
verdadeiros positivos pelo total de participantes que apresentaram distúrbios
miofuncionais orofaciais pelo MBGR, e o valor preditivo negativo (VP-) foi calculado
dividindo o número de verdadeiros negativos pelo número total de participantes que
não apresentaram distúrbios miofuncionais orofaciais pelo MBGR.

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para análise da validade de critério considerando os protocolos MBGR e
AMIOFE, bem como para a validação de construto em relação aos exames
instrumentais e clínicos foi utilizado o teste de correlação de Spearman (rs). Os
valores de correlação foram interpretados de acordo com Dancey e Reidy (2006),
onde: r = 0,10 até 0,30 é considerado fraco; r = 0,40 até 0,60 é moderado e; r = 0,70
até 1 é forte.
Para comparar os resultados obtidos nos exames instrumentais para o
grupo controle em relação ao grupo DTM foi utilizado o Test t-student para duas
amostras pareadas.
Para analisar a capacidade do protocolo MBGR em diferenciar indivíduos
com e sem distúrbios miofuncionais orofaciais foi aplicado o teste estatístico MannWithney. Quanto à análise da concordância inter e intra-avaliadores, foi utilizado o
coeficiente Kappa ponderado linear (Weight Kappa – Kw’).
Para a realização das análises foram utilizados os programas Excel
(pacote Microsoft® Office), OriginPro-8 (OriginLab©), MATLAB (MATrix LABoratory),
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MedCalc (Microsoft® partner) e Minitab (Quality. Analysis. Results.®), tendo sido
considerado o valor de significância <0,05 em todos os testes.
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5 RESULTADOS

5.1 VALIDAÇÃO DE CONTÉUDO DO PROTOCOLO MBGR

Foi realizado o levantamento bibliográfico das alterações funcionais em
pacientes com DTM e a análise da representatividade dos itens, por meio de
consulta à literatura. Os resultados da busca encontram-se apresentados na tabela a
seguir:
Tabela 1 - Levantamento bibliográfico sobre os distúrbios miofuncionais orofaciais (DMO) em
indivíduos com DTM.
CASUÍSTICA

PROCEDIMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DMO IDENTIFICADO

NÍVEL DE
EVIDÊNCIA

- 35 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- grupo controle

Inspeção do padrão
e tipo respiratório,
medida dos
perímetros torácicos,
teste de força dos
músculos
respiratórios e
aplicação de
questionário de
histórico de
enfermidade
respiratória

Tipo respiratório superior

Nível 3

Berretin
(1999)

- 52 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- grupo controle

Avaliação clínica da
mastigação e
eletromiografia dos
masseteres

Limitação e desvios de
movimentos mandibulares
mastigação unilateral com
hiperatividade da
musculatura perioral,
presença de movimento
compensatórios de cabeça
durante a deglutição

Nível 3

Felício et al.
(2007)

- 30 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- grupo controle

Aplicação de
questionário de
autopercepção e
Avaliação clínica do
sistema
estomatognático

Pereira et al.
(2009)

- 135 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
(n=15)
- grupo controle
(n=120)

Avaliação da
performance
mastigatória e da
força de mordida

AUTOR (ANO)

Pasinato,
Corrêa e
Peroni
(2006)

Tipo mastigatório unilateral
com maior tempo e o número
de golpes mastigatórios, bem
como maior severidade da
DTM e valores reduzidos dos
movimentos mandibulares

Força de mordida reduzida e
mastigação ineficiente

Nível 3

Nível 3
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StuginskiBarbosa et
al. (2012)

Felício,
Melchior e
Silva (2010)

Maffei et al.
(2012)

Bianchini
(1999)

TaucciI e
Bianchini
(2007)

- 60 mulheres
- grupo dor
miofascial
- grupo controle
- 40 mulheres
(adolescentes
adultas e
idosas)
- grupo DTM
- grupo controle
- 10 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- 51 pacientes
- grupo DTM
- 50 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- grupo controle

Bianchini,
Paiva e
Andrade
(2008)

- 135 adultos
- ambos os
gêneros
- grupo DTM
- grupo controle

Rodrigues et
al. (1998).

- 11 mulheres
(adolescentes e
adultas)
- grupo DTM

Ferreira,
Silva e
Felício
(2009)

240 indivíduos
com DTM

Sousa et al.
(2006)

32 adultos com
DTM

Avaliação clínica da
função de deglutição

Deglutição atípica

Nível 3

Avaliação clínica da
mastigação e
deglutição

Mastigação preferencial
unilateral e deglutição atípica

Nível 3

Avaliação
videofluoroscópica
da mastigação e
deglutição

Mastigação preferencial
unilateral com presença de
movimentos compensatórios
de língua; sinais de disfagia
orofaríngea

Nível 3

Avaliação clínica do
sistema
estomatognático, da
deglutição e da fala

Fala com alterações
fonéticas e deglutição atípica

Nível 4

Avaliação perceptivo
auditiva e visual da
fala

Redução da amplitude
vertical e desvios laterais da
trajetória da mandíbula
durante a fala

Nível 3

Avaliação de fala por
meio da
eletrognatografia
computadorizada

Redução da amplitude
vertical e desvios unilaterais
da trajetória da mandíbula
durante a fala

Nível 3

Tipo respiratório superior,
padrão mastigatório
unilateral, deglutição atípica,
alterações fonéticas

Nível 4

Alterações nas funções de
mastigação, deglutição e fala

Nível 4

Avaliação clínica do
sistema
estomatognático,
audiometria tonal
limiar
Entrevista e
avaliação clínica do
sistema
estomatognático
Análise de
prontuários

Respiração nasal de tipo
superior e deglutição
alterada

Nível 5

Sendo assim, o protocolo MBGR abarca, dentre outros aspectos, os
distúrbios miofuncionais orofaciais descritos na literatura em relação aos indivíduos
com quadro de disfunção temporomandibular, sendo: tipo e modo respiratório,
padrão mastigatório, características da fase oral da deglutição, bem como aspectos
fonéticos e gerais da fala.
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5.2 VALIDAÇÃO DE CRITÉRIO DO PROTOCOLO MBGR

A partir da avaliação realizada pela examinadora A1 na aplicação de
ambos os protocolos, foi calculada a porcentagem de concordância e discordância
entre os protocolos MBGR e AMIOFE para os trinta indivíduos avaliados (tabela 2),
sendo que a porcentagem de concordância foi maior do que a de discordância para
todos os aspectos analisados.
Tabela 2 – Porcentagem de concordância e discordância entre os protocolos MBGR e AMIOFE de
acordo com cada categoria analisada.
A1
Aspecto

Concordância
(%)

Discordância
(%)

Lábios

86,7

13,3

Língua

100,0

0,0

Palato

90,0

10,0

Mobilidade de
Lábios

93,3

6,7

Mobilidade de
Língua

100,0

0,0

Respiração

96,7

3,3

Deglutição

83,3

16,7

Mastigação

80,0

20,0

Na análise de validade concorrente entre o protocolo MBGR e AMIOFE
houve correlações negativas, uma vez que as escalas são inversas, sendo que os
resultados encontram-se descritos na Tabela 3.
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Tabela 3 - Coeficientes de correlação de Spearman (rs) entre os dados das avaliações realizadas
com a aplicação dos protocolos AMIOFE e MBGR.
n=30
AMIOFE
Lábios
Língua
Palato

Lábios

Língua

Palato

MBGR
Respiração

Deglutição

Mastigação

-0,46**
-1**
-0,47**

Respiração
Deglutição

-0,69**
-0,45**

Mastigação

-0,48**

Legenda: n – número de participantes. **Valor de p<0,01.

Segundo Dancey e Reidy (2006), as correlações para os itens lábios,
palato, respiração e mastigação foram consideradas moderadas e, para o item
língua foi forte. Para os itens mobilidade de lábios e língua não foi possível aplicar o
teste de correlação de Spearman devido à homogeneidade dos dados.

5.3 VALIDAÇÃO DE CONSTRUTO DO PROTOCOLO MBGR

a) Para a análise da Validade de Construto do MBGR foi verificada a
capacidade do protocolo MBGR em diferenciar indivíduos com e sem distúrbios
miofuncionais orofaciais por meio da comparação dos grupos controle e DTM. Foram
utilizados os dados da avaliação realizada pela avaliadora A2. Os resultados estão
na Tabela 4.
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Tabela 4 – Apresentação da comparação entre os grupos controle (n=15) e DTM (n=15) por meio do
teste de Mann-Withney para os resultados do protocolo MBGR.
Mediana
Itens do MBGR

Escore
Máximo

Grupo
Controle

Grupo
DTM

Valor p

Estatística W

Exame extraoral

28

7

7

0,458

214,5

Exame intraoral

58

7

7

0,933

230

Tônus

06

3

3

0,262

205,5

Dor à palpação

10

4

8

0,0002*

144

16
16
13

0
0
0

0
0
2

0,237
0,0014*

256
159,5

04
10
39
44

0
1
4
1

0
1
4
1

0,798
0,983
1

226,5
233,5
232

244

31

38

0,056

186

Mobilidade
 Lábios
 Língua
 Mandíbula
Funções
 Respiração
 Mastigação
 Deglutição
 Fala
Escore total
*Valor de p<0,05.

Podemos verificar que houve diferenças significantes (p<0,05) entre os
grupos controle e DTM para os aspectos dor à palpação e mobilidade mandibular,
não tendo sido encontradas diferenças significantes para os demais itens. No
entanto quando comparado o valor do escore total entre os grupos pode-se perceber
que o grupo DTM apresenta maior escore com valor de p próximo de 0,05.

b) Ainda para a Validade de Construto foram comparados os dados de
dor à palpação, tônus de língua e respiração, coletados por meio da avaliação
clínica do MBGR, aos dos respectivos exames instrumentais de limiar de dor a
pressão, pressão de língua e pico de fluxo inspiratório. As análises realizadas
encontram-se apresentadas a seguir.
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LIMIAR DE DOR À PRESSÃO

Nos gráficos de dispersão de 1 a 6 estão dispostos os dados de dor a
palpação em relação ao limiar de dor a pressão (Kgf) de cada indivíduo, de acordo
com o músculo e articulação temporomandibular avaliada.

Gráfico 1 – Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão no músculo
temporal direito nos grupos controle (n=15) e DTM (n=15).
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Gráfico 2 - Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão no músculo temporal
esquerdo nos grupos controle (n=15) e DTM (n=15).

Gráfico 3 - Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão no músculo
masseter direito nos grupos controle (n=15) e DTM (n=15).
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Gráfico 4 - Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão no músculo
masseter esquerdo nos grupos controle (n=15) e DTM (n=15).

Gráfico 5 - Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão na ATM direita nos
grupos controle (n=15) e DTM (n=15).
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Gráfico 6 - Apresentação dos dados de dor a palpação e limiar de dor a pressão na ATM esquerda
nos grupos controle (n=15) e DTM (n=15).

Na tabela 5 foram comparados os dados entre os grupos controle e DTM,
apresentados os valores máximo, mínimo e média do limiar de dor à pressão, bem
como o número de sujeitos com presença e ausência de dor à palpação. Quando
realizado o Teste t de Student para duas amostras pareadas para os dados de limiar
de dor à pressão, observamos que o valor ‘p’ foi significante (<0,05) para todos os
músculos quando comparado o grupo controle com o grupo DTM.
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Tabela 5 – Comparação entre os grupos controle (n=15) e DTM (n=15) considerando os valores
máximo, mínimo e média do limiar de dor à pressão (Kgf), bem como número de sujeitos que
apresentaram ou não dor à palpação durante exame clínico.
Local

Grupo

Limiar de dor à pressão (Kgf)
Max.
Min.
Média

ATM direita

DTM
CONTROLE

3,18
3,88

1,2
1,65

2,07
2,79

ATM esquerda

DTM
CONTROLE

3,17

1,16

2,01

5,24

1,94

2,83

Masseter
direito

DTM
CONTROLE

3,32

0,74

2,07

4,57

1,53

2,73

Masseter
esquerdo

DTM
CONTROLE

3,26

1

1,97

3,68

1,78

2,59

Temporal
direito

DTM
CONTROLE

3,22

1,34

2,38

4,49

1,98

3,08

DTM
3,14
1,35
2,23
Temporal
esquerdo
CONTROLE
4,31
1,77
2,99
Legenda: * Valor de p<0,05. n – número de participantes.

p=0,005*
p=0,005*
p=0,024*
p=0,025*
p=0,013*
p=0,006*

Dor à palpação (n)
Presente Ausente
12
3
0
15
13

2

0

15

13

2

2

13

11

4

3

12

6

9

0

15

6
0

9
15

Na tabela 6 podemos verificar que houve correlações negativas entre os
dados da avaliação instrumental de limiar de dor à pressão e da avaliação clínica de
dor à palpação, demonstrando que quanto menor o limiar de dor à pressão no
exame instrumental, maior a ocorrência de dor à palpação no exame clínico. As
correlações existentes podem ser consideradas moderadas, de acordo com Dancey
e Reidy (2006), demonstrando que o protocolo MBGR possibilitou identificar sinais
de disfunção temporomandibular.
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Tabela 6 - Coeficientes de correlação de Spearman (rs) entre os dados da avaliação clínica de dor à
palpação e da avaliação instrumental de limiar de dor à pressão.
n=30
Dor à
palpação
ATM
direita

ATM
direita

ATM
esquerda

Limiar de dor à pressão
Masseter
Masseter
direito
esquerdo

Temporal
direito

Temporal
esquerdo

-0,43**

ATM
esquerda

-0,58**

Masseter
direito

-0,51**

Masseter
esquerdo

-0,61**

Temporal
direito

-0,48**

Temporal
esquerdo

-0,55**

Legenda: n – número de participantes. **Valor de p<0,01.

ANÁLISE DA PRESSÃO DE LÍNGUA

Na tabela 7 estão dispostos a média dos valores de pressão de língua
(KPa) coletados pelo IOPI nas provas de pressão máxima de elevação, máxima
pressão de lateralização de língua para a direita e esquerda, pressão máxima de
protrusão, pressão de língua durante a deglutição, o tempo de manutenção da força
de língua durante a elevação (Fadiga) e o resultado da avaliação clínica de tônus de
língua.
De acordo com os dados obtidos foi possível observar que houve
predomínio de hipotonia de língua nos pacientes do grupo DTM e normotonia no
grupo controle, porém os valores de pressão de língua e de fadiga do grupo DTM
foram semelhantes os do grupo controle, tendo em vista que não foi encontrada
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05), como pode ser
observado na tabela 7.
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Tabela 7 - Comparação entre os resultados obtidos para os grupos controle (n=15) e DTM (n=15),
considerando a média dos valores da pressão de língua (KPa) e fadiga (segundos) coletados pelo
IOPI e predomínio do resultado da avaliação clínica de tônus de língua.
Grupo

Máx.
Elevação

Lat.
Direita

Lat.
Esquerda

Protrusão

Deglutição

Fadiga

DTM

57,20

32,47

33,13

42,27

32,40

19,20

Controle

60,13

36,13

34,80

47,93

30,87

20,93

p: 0,472

p: 0,319

p: 0,629

p: 0,241

p: 0,742

p: 0,626

Tônus de Língua

Normotonia (n=01)
Hipotonia (n=14)
Normotonia (n=09)
Hipotonia (n=06)

Legenda: Máx – pressão máxima; Lat. –lateralização de língua; Degl – pressão de língua durante a
deglutição.

No que se refere à correlação entre a avaliação instrumental de pressão
de língua e o exame clínico de tonicidade de língua, o teste estatístico demonstrou
que não houve correlação entre os achados (p<0,05), demonstrando que a avaliação
clínica da tonicidade da língua não apresenta correspondência com as medidas de
pressão ou fadiga.

PICO DE FLUXO DE INSPIRAÇÃO
Os resultados relacionados à classificação quanto ao modo respiratório,
como também aos valores do pico de fluxo inspiratório (l/min), para cada indivíduo
avaliado, encontram-se apresentados no gráfico de dispersão a seguir.
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Gráfico 7 – Apresentação do modo respiratório em relação ao pico de fluxo inspiratório nos grupos
controle (n=15) e DTM (n=15).

Na tabela 8 encontram-se apresentados os resultados (valor máximo,
mínimo, média e desvio padrão) encontrados para os grupos controle e DTM, no que
diz respeito ao pico máximo inspiratório, bem como ao número de sujeitos que
apresentaram modo respiratório nasal ou oronasal. Para a análise estatística foi
excluído da amostra o sujeito que obteve 380l/min na avaliação por ser muito
discrepante do restante do grupo. Quando realizado o Teste t de Student para
comparar o grupo controle com o grupo DTM em relação aos dados de pico máximo
inspiratório, observamos que o valor ‘p’ não foi significante (>0,05).
Tabela 8 – Comparação entre os resultados obtidos para os grupos controle (n=14) e DTM (n=15),
considerando o valor máximo, mínimo e média do pico máximo inspiratório, bem como o número de
participantes que apresentaram modo respiratório nasal e oronasal.
Grupo
DTM

Pico máximo inspiratório (l/min)
Max.
Min.
Média ± DP

Nasal

133,7

n=15

-

n=13

n=1

35

77,14 ± 31,40

Modo
Oronasal

p: 0,26
CONTROLE

108,3

48,3

102,91 ± 80,37
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Os dados da avaliação clínica do modo respiratório e do pico máximo
inspiratório foram homogêneos, uma vez que apenas um indivíduo do grupo controle
apresentou respiração oronasal e não houve diferença estatística entre os grupos
para o exame instrumental. Sendo assim, verificou-se que os grupos controle e DTM
são semelhantes em relação à função respiratória nasal e que o exame instrumental
confirmou os dados obtidos por meio da avaliação clínica com o uso do Protocolo
MBGR.

4.2.4 ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA INTER E INTRA-AVALIADOR
PARA A APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS MBGR E AMIOFE

Na

Tabela

9

foram

apresentados

os

valores

de

concordância

interavaliador e na Tabela 10 de concordância intra-avaliador para avaliações
realizadas com o protocolo MBGR de acordo com o índice Kappa ponderado.
Tabela 9 – Concordância interavaliadores para aplicação do protocolo MBGR de acordo com o Índice
Kappa Ponderado.
(n=30)
Itens do MBGR

Kappa
Ponderado

Erro Padrão

Concordância
(%)

Força de
Concordância

Exame extraoral

0,94

0,027

86,67

Muito boa

Exame intraoral

0,74
1,00
0,20
0,96

0,085
0
0,152
0,026

70,00
100,00
83,33
86,67

Boa
Muito boa
Pobre
Muito boa

0,51
0,06
0,84
0,64

0,097
0,051
0,091
0,115

46,67
80,00
83,33
63,33

Moderada
Pobre
Muito boa
Boa

0,96
0,79
0,95
1,00
1,00

0,016
0,202
0,036
0
0

83,33
93,33
90,00
100,00
100.00

Muito boa
Boa
Muito boa
Muito boa
Muito boa

 Língua
 Palato duro
 Dentes e oclusão
Mobilidade
 Lábios
 Língua
 Mandíbula
Funções
 Respiração
 Mastigação
 Deglutição
 Fala
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Tabela 10 - Concordância intra-avaliador para aplicação do protocolo MBGR de acordo com o Índice
Kappa Ponderado.
(n=06)
Itens do MBGR

Kappa
Ponderado

Erro Padrão

Concordância
(%)

Força de
Concordância

Exame extraoral

0,65

0,172

50,00

Boa

Exame intraoral

0,55
0,74
0,80
-

0,2
0,165
0,118
-

50,00
50,00
83,33
100,00

Moderada
Boa
Boa
-

0,74
0,57
0,86

0,096
0,353
0,155

83,33
100,00
83,33
83,33

Boa
Moderada
Muito boa

0,54
0,29
0,46
0,97
0,93

0,15
0,157
0,338
0,018
0,054

16,67
16,67
50,00
83,33
66,67

Moderada
Razoável
Moderada
Muito boa
Muito boa

 Língua
 Palato duro
 Dentes e oclusão
Mobilidade
 Lábios
 Língua
 Mandíbula
Funções
 Respiração
 Mastigação
 Deglutição
 Fala

Na Tabela 11 foram apresentados os valores de concordância
interavaliador e na Tabela 12 de concordância intra-avaliadores para avaliações
realizadas com o protocolo AMIOFE de acordo com o índice Kappa ponderado.
Tabela 11 - Concordância interavaliadores para aplicação do protocolo AMIOFE de acordo com o
Índice Kappa Ponderado.
(n=30)
Itens do AMIOFE

Kappa
Ponderado

Erro Padrão

Concordância
(%)

Força de
Concordância

Postura/aspecto

0,39

0,117

56,67

Razoável

Mobilidade

0,40
0,46
0,04
0,37
0,00

0,177
0,304
0,035
0,269
0

73,33
90,00
86,67
90,00
86,67

Razoável
Moderada
Pobre
Razoável
Pobre

0,56
0,27
0,79
0,61

0,099
0,258
0,099
0,13

60,00
86,67
86,67
66,67

Moderada
Razoável
Boa
Boa

 Lábios
 Língua
 Mandíbula
 Bochechas
Funções
 Respiração
 Mastigação
 Deglutição
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Tabela 12 - Concordância intra-avaliador para aplicação do protocolo AMIOFE de acordo com o
Índice Kappa Ponderado.
(n=06)
Itens do AMIOFE
Postura/aspecto

Kappa
Ponderado

Erro Padrão

Concordância
(%)

Força de
Concordância

0,79

0,205

83,33

Boa

-

-

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,62
0,65
-

0,199
0,266
-

66,67
100,00
66,67
100,00

Mobilidade
 Lábios
 Língua
 Mandíbula
 Bochechas
Funções
 Respiração
 Mastigação
 Deglutição

4.2.5.

ANÁLISE

DOS

VALORES

DA

Boa
Boa

SENSIBILIDADE,

ESPECIFICIDADE, VALORES PREDITIVOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO MBGR
E PREVALÊNCIA DO DISTÚRBIO MIOFUNCIONAL OROFACIAL

Na tabela 13 foi apresentada a análise estatística descritiva, tendo sido
considerada a soma dos escores dos itens correspondentes dos protocolos MBGR e
AMIOFE.
Tabela 13 – Valores da média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo e percentil dos escores
totais dos protocolos MBGR e AMIOFE.
n=30

Média

Desvio Padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Percentil
25%

75%

MBGR

7,23

3,59

6

0

14

5

9,75

AMIOFE

64,33

2,21

65

59

67

63

66

Na Tabela 14 foram apresentados os valores de sensibilidade,
especificidade, preditivos e prevalência de distúrbio miofuncional orofacial de acordo
com os valores de mediana e percentil de cada protocolo.
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Tabela 14 - Valores de sensibilidade, especificidade, preditivos e prevalência de distúrbio
miofuncional orofacial.
N=30

Ponto de Corte
Mediana (%)

Percentil (%)

Sensibilidade

71,43

50,00

Especificidade

75,00

79,17

Valor Preditivo+

71,43

37,50

Valor Preditivo-

75,00

86,36

Prevalência pelo MBGR

46,67

20,00

Prevalência pelo AMIOFE

46,67

26,67

Podemos observar que o protocolo MBGR apresentou bons valores de
sensibilidade, especificidade e preditivos, para ambos os pontos de corte adotados,
sendo a mediana o melhor ponto de corte, visto que há maior equilíbrio entre a
sensibilidade e a especificidade. Sendo assim, os valores encontrados demonstram
que o protocolo MBGR apresenta boa capacidade para identificar sujeitos com
distúrbio miofuncional orofacial e sem alteração. Dessa forma, o uso do protocolo
MBGR possibilita identificar casos com alta probabilidade de apresentar distúrbio
miofuncional orofacial quando o teste der positivo e de não apresentá-lo quando o
teste der negativo.
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6 DISCUSSÃO
A presente pesquisa foi conduzida com o propósito de validar o Protocolo
de Avaliação Miofuncional Orofacial MBGR para aplicação em adultos com
Disfunção Temporomandibular (DTM). Para isso, foi realizada revisão de literatura,
aplicado protocolos clínicos de avaliação e realizado exames instrumentais em
indivíduos com DTM, bem como em adultos livres de sinais e sintomas de disfunção.
Dessa forma, foi apresentada a validação de conteúdo, de critério, de construto,
como também a análise de concordância inter e intra-avaliador para a aplicação do
instrumento e dos valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos
positivos e negativos, além da prevalência do distúrbio miofuncional orofacial.
No que se refere à avaliação de conteúdo, foi realizado levantamento
bibliográfico por meio de pesquisa em bases de dados, tendo-se selecionado 13
artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão adotados. Alguns estudos
referiam-se particularmente a funções específicas, como respiração (PASINATO,
CORRÊA, PERONI, 2006), mastigação (FELÍCIO et al., 2007; PEREIRA et al.,
2009), deglutição (STUGINSKI-BARBOSA et al., 2012) e fala (TAUCCIL e
BIANCHINI, 2007; BIANCHINI, PAIVA, ANDRADE, 2008), enquanto outros autores
avaliaram duas (BERRETIN, 1999; BIANCHINI, 1999; SOUZA et al., 2006; FELÍCIO,
MELCHIOR, SILVA, 2010; MAFFEI et al., 2012) ou mais funções orofaciais
(RODRIGUES et al., 1998; FERREIRA, SILVA, FELÍCIO, 2009), tanto por meio de
exames clínicos como instrumentais. As funções de mastigação e deglutição foram
as mais abordadas, tendo sido contempladas em sete dos 13 estudos selecionados,
seguida pela fala, abordada em cinco estudos, e por fim, pela respiração,
considerada em três trabalhos.
Quanto à função mastigatória é consenso entre os estudos a presença de
mastigação unilateral crônica ou preferencial em indivíduos com DTM (RODRIGUES
et al., 1998; BERRETIN, 1999; FELÍCIO et al., 2007; FERREIRA, SILVA, FELÍCIO,
2009; FELÍCIO, MELCHIOR, SILVA, 2010; MAFFEI et al., 2012), sendo que o
padrão mastigatório, no que se refere ao processo de coleta e análise de dados é
contemplado no protocolo MBGR. Além disso, alguns estudos que avaliaram a
função mastigatória também identificaram limitação nos movimentos mandibulares
(BERRETIN, 1999; FELÍCIO et al., 2007). Nesse sentido, o protocolo MBGR
contempla a mensuração dos movimentos mandibulares, considerando a abertura
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da boca, bem como a lateralidade mandibular, incluindo valores de referência e
análise quanto à presença de ruídos articulares e desvios na trajetória dos
movimentos.
Para a função de deglutição o protocolo MBGR aborda aspectos
anatômicos e funcionais do sistema estomatognático, os quais, juntamente com a
avaliação da função de deglutição propriamente dita possibilita o diagnóstico
diferencial entre deglutição atípica e adaptada. A literatura evidencia que indivíduos
com DTM apresentam hiperatividade da musculatura perioral, movimentos
compensatórios de cabeça e de língua durante a deglutição, diagnosticando a
presença de distúrbios relacionados à função (RODRIGUES et al., 1998;
BIANCHINI, 1999; SOUZA et al., 2006; FERREIRA, SILVA, FELÍCIO, 2009;
FELÍCIO, MELCHIOR, SILVA, 2010). Um único estudo (MAFFEI et al., 2012)
identificou, ainda, sinais de disfagia orofaríngea por meio de exame de
videofluoroscopia da deglutição, sendo que o protocolo MBGR aborda aspectos
relacionados à coordenação entre as funções de deglutição e respiração, no que se
refere aos sinais clínicos de engasgo e tosse. Porém, novas pesquisas devem ser
realizadas possibilitando melhor compreensão das características fisiológicas da
fase faríngea da deglutição de indivíduos com DTM.
O diagnóstico dos distúrbios de fala é contemplado no protocolo MBGR
por meio de provas específicas, possibilitando identificar casos com distúrbios
fonéticos. As alterações de fala de origem fonética são descritas em indivíduos com
DTM (RODRIGUES et al., 1998; BIANCHINI, 1999), além de limitação da abertura
da boca e desvios mandibulares na fala (TAUCCIL e BIANCHINI, 2007; BIANCHINI,
PAIVA, ANDRADE, 2008; FERREIRA, SILVA, FELÍCIO, 2009), contemplado na
avaliação dos aspectos gerais da fala do protocolo MBGR.
Por fim, a função respiratória, também abordada no MBGR, tem sido foco
de alguns estudos, tendo sido encontrado que indivíduos com DTM apresentam tipo
respiratório superior (RODRIGUES et al., 1998; PASINATO, CORRÊA, PERONI,
2006; SOUZA et al., 2006) e modo nasal (SOUZA et al., 2006), aspectos esses
presentes no protocolo MBGR.
No que se refere à classificação quanto ao nível de evidência científica
dos trabalhos selecionados, a maioria dos estudos (nove dos 13 trabalhos)
apresentaram evidência nível três, não tendo sido encontradas publicações em nível
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um ou nível dois, demonstrando a necessidade de pesquisas na área. Os níveis de
evidências um e dois referem-se respectivamente a trabalhos resultantes da metaanálise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados, bem como
evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental. São
muitas as dificuldades na realização desses tipos de estudo, o que justifica os
achados. Na área da saúde, ainda são poucas as revisões sistemáticas com metaanálise disponíveis devido à utilização de diferentes protocolos de pesquisa e
variações na qualidade metodológica dos estudos, uma vez que a realização os
ensaios clínicos controlados e randomizados, apesar de serem considerados padrão
ouro da medicina baseada em evidências, envolvem muitas dificuldades para a sua
realização devido, entre outros aspectos, à arbitrariedade na seleção da amostra e à
dificuldade no controle de outros fatores que podem influenciar no desfecho clínico
(SAMPAIO, MANCINI, 2007; MALAVOLTA et al., 2011; CARVALHO, SILVA,
GRANDE, 2013).
A avaliação de critério foi realizada levando-se em consideração as
análises realizadas pela examinadora A1 na aplicação dos protocolos MBGR e
AMIOFE. A comparação entre os dois protocolos demonstrou que o aspecto
morfológico e a mobilidade da língua foram os itens nos quais a porcentagem de
concordância alcançou 100%. Para os aspectos relacionados ao palato, mobilidade
de lábios e função respiratória a porcentagem de concordância foi 90% ou mais. Por
fim, para mobilidade de lábios e funções de deglutição e mastigação foram
encontrados os menores valores, sendo 86,7%, 83,3% e 80%, respectivamente.
Houve correlação negativa significante para todos os aspectos aos quais foi possível
aplicar o teste, tendo em vista que os protocolos apresentam escores com
pontuação inversa: quanto maior o escore para um protocolo melhor o desempenho
do indivíduo, enquanto para o outro protocolo resulta em pior resultado.
Portanto, os resultados relacionados à análise de concordância entre os
protocolos refletem as particularidades dos dois instrumentos, tendo em vista que
para o MBGR os escores aumentam de acordo com a gravidade da alteração, ao
contrário do AMIOFE, justificando as correlações negativas encontradas. Além
disso, o alimento de prova da função mastigatória e as propostas de classificação
para vários aspectos comuns aos protocolos são distintas, podendo ser qualitativa
para um e quantitativa para outro, ou ainda determinando apenas a presença ou
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ausência da alteração em um instrumento enquanto o outro utiliza graduação da
gravidade daquela alteração. Tal fato pode explicar a variação da força da
correlação entre média e forte encontrada para os aspectos considerados na
presente pesquisa. Semelhantemente, ao comparar o protocolo AMIOFE ao NOTS,
que apresentam diferenças entre os itens e o modo de avaliação, Medeiros (2011)
encontrou valores de correlação variando de fraco a forte para os aspectos
considerados. Ao se utilizar instrumentos com maior semelhança os resultados
obtidos podem ser mais favoráveis, a exemplo da comparação entre os protocolos
AMIOFE e AMIOFE-A, realizada por Folha (2010).
Para a avaliação de construto foram comparados os resultados da
avaliação clínica por meio dos resultados do Protocolo MBGR obtidos para o grupo
controle e para o grupo DTM. Foi verificada diferença significante (p<0,05) entre os
grupos para a avaliação de dor à palpação e mobilidade de mandíbula. Esse
resultado corrobora com estudos que demonstram a alteração da mobilidade
mandibular (BERRETIN, 1999; TAUCCII, BIANCHINI, 2007; BIANCHINI, PAIVA,
ANDRADE, 2008) e da sensibilidade à palpação da musculatura mastigatória e
cervical (SANTOS SILVA et al., 2003; SILVA et al., 2007) em indivíduos com DTM.
Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos para os demais
aspectos do protocolo, no entanto, o MBGR apresentou escore total maior para o
grupo DTM do que para o grupo controle, com análise estatística evidenciando
p=0,056.
Era esperado encontrar diferenças para os escores de mastigação,
deglutição e fala, tendo em vista que as alterações miofuncionais orofaciais em
indivíduos com DTM têm sido descritas na literatura (RODRIGUES et al., 1998;
BERRETIN, 1999; BIANCHINI, 1999; SOUSA et al., 2006; TAUCCII, BIANCHINI,
2007; FELÍCIO et al., 2007; BIANCHINI, PAIVA, ANDRADE, 2008; FERREIRA,
SILVA, FELÍCIO, 2009; PEREIRA et al., 2009; FELÍCIO, MELCHIOR, SILVA, 2010;
STUGINSKI-BARBOSA et al., 2012; MAFFEI et al., 2012). Uma possível explicação
para tais resultados pode ser atribuída ao reduzido número de participantes
considerados para a pesquisa, como também aos critérios de inclusão relacionados
ao grupo controle e ao grupo DTM. Nesse sentido, para o grupo controle não foi
considerado critério de exclusão apresentar distúrbios funcionais que originassem de
outros problemas, a exemplo da alteração do frênulo da língua e respiração
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oronasal, enquanto para o grupo DTM os participantes deveriam apresentar
diagnóstico específico DTM articular com deslocamento de disco com redução,
sendo que nos estudos que investigaram as funções orofaciais, geralmente os
participantes apresentam diagnóstico de DTM heterogêneo. Além disso, parece que
a DTM muscular causa maior influência sobre as funções orofaciais do que a DTM
articular, sendo necessário dar continuidade aos estudos incluindo pacientes com
outros diagnósticos de DTM.
Ainda no que diz respeito à avaliação de construto, os grupos,
experimental e controle, foram avaliados por meio da utilização de exames
instrumentais, sendo que os resultados obtidos foram relacionados aos escores do
Protocolo MBGR para aspectos específicos. Dessa forma, a medida do limiar de dor
à pressão foi correlacionada à prova de dor à palpação do referido protocolo
(correlação negativa), os valores de pressão de língua não demonstraram relação
com a avaliação clínica da tonicidade da língua, enquanto o pico máximo de fluxo
inspiratório demonstrou ausência de obstrução nasal nos indivíduos de ambos os
grupo, corroborando com a avaliação clínica realizada por meio do MBGR, onde o
padrão respiratório nasal foi encontrado para a maioria dos indivíduos.
A correlação negativa entre os resultados do limiar de dor à pressão e a
prova de dor à palpação dos músculos masseter e temporal justifica-se pelo fato de
que, indivíduos com DTM, na presença de menor pressão à palpação, apresentaram
maiores escores no MBGR, ao contrário dos participantes livres de tal disfunção.
Tais resultados concordam com a revisão de literatura conduzida por Santos Silva et
al. (2003), na qual os autores verificaram que a palpação dos músculos masseteres
e temporais é confiável, por ser altamente específica, apresentando baixos valores
de falso positivo, sendo o algômetro indicado para pesquisas clínicas, como também
para calibração e treinamento de clínicos no que se refere à pressão exercida
durante a palpação muscular. Adicionamente, Silva et al. (2007) verificaram que o
limiar de dor a palpação em portadores de dor miofascial e DTM é menor que
indivíduos com ausência de sinais e sintomas de DTM, corroborando com os
achados da presente pesquisa.
No que diz respeito à pressão de língua, os resultados obtidos foram
semelhantes entre os grupos, diferentemente da avaliação clínica realizada por meio
do protocolo MBGR, onde 14 participantes com DTM e seis do grupo controle
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apresentaram hipotonia da língua. A falta de correspondência entre as provas clínica
e instrumental pode ser justificada pelos diferentes aspectos considerados nos
exames. Na avaliação clínica é considerado o estado de contração do músculo em
repouso, enquanto no exame instrumental é medida a pressão da língua durante a
função, solicitando-se ao participante força máxima em seu desempenho.
Segundo Guyton (1998), as alterações de tônus muscular influenciam a
força muscular, sendo que tanto a hipotonia quanto a hipertonia podem causar
déficit de força muscular. A tentativa de correlacionar os resultados do exame clínico
de tonicidade com palpação ao exame instrumental foi realizada por Tomé (2006),
sendo que a autora não encontrou correlação entre os níveis de atividade
eletromiográfica obtidos durante provas de função labial com o grau de tonicidade
dos lábios atribuído pelos avaliadores. Por outro lado, Furlan et al. (2013) observou
que há diferença significativa de força de protrusão de língua entre participantes
adolescentes com línguas severamente fracas e aqueles com força lingual normal.
Dessa forma, novas pesquisas são necessárias para melhor compreensão e
estabelecimento de propostas avaliativas em relação a esse aspecto.
Para a função de respiração foi verificada presença de respiração nasal
para todos os participantes com DTM, concordando com Souza et al. (2006). Tendo
em vista que a medida do pico máximo inspiratório tem boa acurácia em detectar as
alterações obstrutivas nasais (TEIXEIRA et al., 2011), esta medida confirmou os
achados clínicos, uma vez que os participantes apresentaram valores indicativos de
normalidade (OTTAVIANO et al., 2006), ou seja, ausência de obstrução nasal.
Melo et al. (2013) verificaram que o uso do Peak Nasal Inspiratory Flow mostrou-se
capaz de diferenciar respiradores nasais de respiradores orais cirúrgicos, porém com
baixa correlação entre o espelho de Glatzel e o instrumento. Uma possível hipótese
para a correspondência encontrada entre os dados da avaliação com o protocolo
MBGR e o fluxo inspiratório nasal, pode ser pautada no fato de que o referido
protocolo considera outros parâmetros, além do uso do espelho de Glatzel, na
avaliação do modo respiratório.
Com relação à concordância inter-avaliadores e intra-avaliador foi
verificada a força de correlação pobre ou razoável para os aspectos de análise
intraoral e mobilidade dos dois protocolos. Tal fato pode ser explicado devido à falta
de parâmetros clínicos para comparação, o que gera grande subjetividade na
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avaliação desses aspectos. As demais correlações variaram de moderada a muito
boa. O mesmo foi encontrado para o trabalho realizado por Medeiros (2011) na
validação do protocolo AMIOFE, bem como na pesquisa desenvolvida por Lima
(2012) na validação do protocolo AMIOFE para idosos, corroborando com o
presente estudo.
O protocolo MBGR mostra-se confiável para a aplicação em indivíduos
com DTM, uma vez que apresentou bons resultados quando o mesmo foi
comparado com o protocolo AMIOFE e aos exames instrumentais, bem como
quando os escores do MBGR foram comparados entre os grupos controle e DTM e
na análise da concordância inter e intra-avaliador. Sendo assim, o protocolo MBGR
pode ser aplicado por avaliadores diferentes ou por um mesmo avaliador em
momentos distintos.
Quanto aos valores de sensibilidade, especificidade, preditivos o
protocolo MBGR apresentou valores mais equilibrados quando utilizado os valores
de mediana dos protocolos MBGR e AMIOFE como ponto de corte, sendo que
apresentou 71,43% de sensibilidade, 75% de especificidade, 71,43% de valor
preditivo positivo, 75% de valor preditivo negativo e 46,67% de prevalência do
distúrbio miofuncional orofacial. Tais valores foram próximos ao do protocolo
AMIOFE-E (FELÍCIO et al., 2010), AMIOFE (FELÍCIO; MEDEIROS; MELCHIOR,
2012) e AMIOFE-I (LIMA, 2012), os quais também buscam identificar as alterações
funcionais do sistema estomatognático, demonstrando que o MBGR pode ser
utilizado como meio para identificar as alterações oromiofaciais em adultos com
DTM.
As limitações da presente pesquisa devem ser consideradas, tendo em
vista o reduzido número de indivíduos incluídos na amostra (n=30), o que pode ter
dificultado as comparações entre os grupos estudados. Além disso, não foi possível
realizar exames instrumentais para a comparação de todos os aspectos do protocolo
MBGR, o que poderia ter complementado os resultados obtidos. Cabe ressaltar a
importância da calibração dos avaliadores de forma que a prática clínica e
experiência dos mesmos com os diferentes protocolos utilizados não interfiram nos
resultados dos exames. Desta forma, novos estudos são necessários de modo a
complementar aspectos importantes relacionados ao processo de validação não
abordados na presente pesquisa.

84

6 Discussão

7 Conclusões

7 Conclusões

87

7 CONCLUSÕES

A presente pesquisa demonstrou que o Protocolo de Avaliação
Miofuncional Orofacial MBGR é valido para aplicação em adultos com disfunção
temporomandibular, de forma que seu conteúdo compreende todos os aspectos que
devem ser observados, sendo capaz de oferecer o diagnóstico das alterações
oromiofuncionais nesta população, apresentando bons valores de sensibilidade,
especificidade, valor preditivo positivo e negativo e de prevalência do distúrbio
miofuncional orofacial.
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ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA.
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ANEXO B: Protocolo MBGR – Exame (MARCHESAN et al., 2012).
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ANEXO C: Lista de figuras do Protocolo MBGR (MARCHESAN et al., 2012).
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ANEXO D: Protocolo AMIOFE – Exame (FELÍCIO, FERREIRA, 2008).
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