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RESUMO 

 

 

Da Silva, JM. Influência do toro mandibular na atividade eletromiográfica dos músculos 
da mastigação (tese). Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; 2014. 
 
O toro é uma excrescência óssea convexa, com crescimento lento, considerado de origem 
congênita, benigno, também denominado de exostose, com pouca significância clínica, sendo 
necessária sua remoção quando dificulta a confecção de prótese totais, parciais ou removíveis 
e a posição da língua, interferindo na fala ou ainda, dificultam a intubação cirúrgica. O 
objetivo deste trabalho foi analisar, por meio da eletromiografia, o padrão de comportamento 
(morfológico e funcional) da atividade dos músculos masseter e temporal nas condições 
posturais da mandíbula como o Repouso, Protrusão, Máxima Interscupidação Habitual (MIH), 
Apertamento Dental com Parafilme M®, Lateralidades Direita e Esquerda. O presente estudo 
também propôs analisar a eficiência dos ciclos mastigatórios e para tanto, foi utilizado a 
avaliação da mastigação habitual e não habitual por meio da integral da envoltória do sinal 
eletromiográfico obtido dos músculos masseter e temporal durante a mastigação habitual de 
uvas passas e amendoim e da mastigação não-habitual de Parafilme M®, considerando a 
presença ou não do toro mandibular. Diante dos resultados obtidos no presente trabalho foi 
possível concluir que, de um modo geral, houve aumento na atividade eletromiográfica nos 
músculos masseteres de indivíduos portadores de toro mandibular (Grupo Casos) quando 
comparado aos indivíduos do Grupo Controles nas condições clínicas de protrusão, 
lateralidades direita e esquerda, máxima intercuspidação habitual (MIH), apertamento dental 
com parafilme M®. Na mastigação com parafilme M®, mastigação com amendoins e 
mastigação com uvas passas verificou-se aumento da atividade para os músculos temporais e 
masseteres, evidenciando que a presença de toro mandibular está associada a alterações no 
padrão de ativação da musculatura mastigatória nas condições posturais da mandíbula e na 
mastigação. 
 
Palavras-Chave: Toro mandibular, Eletromiografia, Sistema estomatognático. 
 
 

 

 



 



ABSTRACT 

 

 

The torus is a convex bony outgrowth, considered congenital, benign, also called exostosis, 
with little clinical significance, necessitating its removal difficult when the making of 
complete dentures, removable partial or tongue position and interfering speech or hinder 
surgical intubation. The aim of this study was to analyze, using electromyography, the default 
behavior (morphological and functional) of activity of the masseter and temporal muscles in 
conditions mandible posture as Home, protrusion, Maximum Interscupidação Habitual (MIH), 
Dental Clenching with Parafilm M®, lateral excursion (right and left). This study also 
proposed to analyze the efficiency of the mastigatory cycles. Therefore, we used the 
evaluation of usual mastication and unusual mastication through the envoltory integral of the 
EMG signal obtained from the masseter and temporalis muscles during mastication of raisins 
and peanuts and unusual chewing Parafilm M®, considering the presence or no in mandibular 
torus. Given the results obtained in this study it was concluded that, in general, increased the 
EMG activity in the masseter muscles of patients with mandibular torus (Group Case) when 
compared to individuals of the Group Controls in the mandible clinical conditions as 
protrusion, lateral excursion (right and left), maximum intercuspation (MIH), clenching with 
parafilm M®. There was an increase in EMG activity of the temporal and masseter muscles 
during mastication with parafilm M®, mastication with peanuts and mastication with raisins, 
showing that the presence of mandibular torus is associated with changes in the default 
activation of masticatory muscle in conditions mandible posture and chewing. 
 
Keyword: Toro mandibular Electromyography, stomatognathic system. 
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INTRODUÇÃO 

 

Exostoses são protuberâncias ósseas localizadas, que apresentam tamanho variável, se 

originam da cortical óssea, se manifestam em diversas regiões do corpo e são consideradas 

variações anatômicas da normalidade. Podem ocorrer durante o período embrionário, mas 

normalmente, ficam aparentes na segunda ou terceira década de vida. Na cavidade bucal 

podem aparecer diversos tipos de exostoses, entre as quais, as mais comuns são o toro 

palatino (TP) e o toro mandibular (TM), localizados na linha média do palato duro e ao longo 

da superfície lingual da mandíbula, respectivamente (FURTADO et al., 2008). 

O termo toro designa excrescência óssea convexa bem definida de crescimento lento, 

composto por uma densa cortical, escassa em osso esponjoso, coberta por uma capa de 

mucosa delgada e pobremente irrigada (PINZÓN et al., 2007; MORRISON; TAMIMI, 2012). 

É considerado congênito, benigno sendo denominado também de exostose, do grego exo=fora 

e osteo=osso, apresentando pequena significância clínica, mas em alguns casos com 

necessidade de remoção por dificultar a confecção de prótese totais, parciais ou removíveis 

(PONZONI et al., 2008) e a posição da língua, interferindo na fala (SPRINGER, 1954; 

SHIMAHARA et al., 2007; MARTINS et al., 2007) ou ainda dificultam a intubação cirúrgica 

(ANTONIADES et al., 1998; TAKASUGI et al., 2009; HASSAN et al., 2012). 

Segundo Kolas et al. (1953) o toro mandibular pode ser classificado como unilateral 

único, unilateral múltiplo, bilateral único e múltiplo e apresenta normalmente forma 

arredondada, superfície lisa, projeção de osso duro e coberto por mucosa normal (REGEZI, 

SCIUBBA; 2000).  

O toro mandibular é bilateral em 90% dos casos, da maioria das vezes a lesão é 

assintomática sendo percebida apenas quando algum trauma lesiona a mucosa e causa desconforto, 

quando da necessidade de reabilitação oral ou em caso de cirurgia (NEVILLE et al, 2004).  
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Quando radiografado, o toro mandibular apresenta imagem circunscrita, radiodensa e 

de alta sobreposição de radiopacidade na raiz dos dentes inferiores, geralmente os pré-molares 

(RENON et al.,1994; REGEZI, SCIUBBA; 2000; NEVILLE et al., 2004). 

Histologicamente o toro mandibular se assemelha ao osso normal, composto de osso 

hiperplásico, estrutura compacta e de uma estrutura central esponjosa com espaços medulares 

bem definidos (NEVILLE et al, 2004). 

O toro pode localizar-se na maxila na linha mediana, quando presente na mandíbula, 

surge entre suas tábuas internas, assim como pode surgir em qualquer outra parte do 

esqueleto, sendo mais frequente nas diáfises dos ossos longos e em áreas de reparação de 

fraturas (PINZÓN et al., 2007). O toro é considerado anomalia de desenvolvimento rara em 

crianças menores de 10 anos (BERNABA, 1977), mas frequentemente observado em adultos 

jovens e indivíduos de meia idade (SIRIRUNGROJYING, KERDPON, 1999). 

A ocorrência e a coexistência de exostoses e toro têm sido investigadas por vários 

autores há muito tempo (SIRIRUNGROJYING, KERDPON, 1999; KERDPON, 

SIRIRUNGROJYING, 1999; NASCIMENTO FILHO et al.,2004; BUKHARI et al., 2007). A 

ocorrência do toro em vários grupos étnicos pode variar de 0,5% em índios brasileiros 

(BERNABA, 1977), 3,2 % em nigerianos (DOSUMU et al., 1998), 20% em brasileiros 

(FURTADO et al., 2008), 31,9% em tailandeses (APINHASMIT et al., 2002) até 74% em 

japoneses (IGARASHI  et al., 2008). Alguns autores acreditam que o toro palatino é mais 

frequente em mulheres (BUKHARI et al., 2007; GARCÍA-GARCÍA et al., 2010) e o toro 

mandibular é mais frequente em homens (EGGEN,1989). 

Um estudo epidemiológico de lesões diagnosticadas durante vinte e nove anos 

verificou que a idade média de indivíduos com toro é 43,66 anos, 60% aparece no gênero 

feminino e a localização mandibular é preferencial (GRANDI et al.,2005). 
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A etiologia do toro ainda permanece obscura, embora tenham sido apresentadas 

evidências que sugerem que o toro pode ser uma condição hereditária (REGEZI, SCIUBBA, 

2000; AL-BAYATY et al.,2001). Tem sido considerada multifatorial e é atribuída a fatores 

genéticos, ambientais, hiperfunção mastigatória e crescimento continuado 

(SIRIRUNGROJYING, KERDPON, 1999; BUKHARI et al., 2007). 

Recentemente, alguns trabalhos sugeriram uma relação com disfunção 

temporomandibular (SIRIRUNGROJYING, KERDPON, 1999; FURTADO et al., 2008; 

SHANKLAND, 2010) e o bruxismo (SIRIRUNGROJYING, 1999; SERRA, CAMPOS, 2005; 

SERRA et al., 2005; IGARASHI et al., 2008) sem comprovarem efetivamente essa relação, 

mas Neville, et al (2004) realizaram uma revisão de literatura,  mostrando que parece haver 

relação dos hábitos parafuncionais na etiologia do toro mandibular. 

O estudo de Eggen e Natvig (1986) com 2000 indivíduos demonstraram uma relação 

entre a frequência de toro mandibular e as forças funcionais, bem como o número de dentes 

presentes. Furtado et al. (2008) relataram que o predomínio de toro mandibular está associado 

diretamente à presença dos dentes. Segundo os autores, o toro mandibular pode ser formado 

pelo choque das forças sobre as cúspides e a transmissão de força da face palatina do dente 

superior para a face lingual do processo alveolar. Esta afirmação vai ao encontro das 

pesquisas de outros autores (KERDPON, SIRIRUNGROJYING, 1999; ÇAGIRANKAYA et 

al., 2005; NAKAMURA et al.,2007) que sugeriram que o estresse mastigatório pode ser a 

maior causa do desenvolvimento do toro e este por sua vez pode ser um indicador de 

atividade parafuncional. 

Clifford e Fartash (1996) encontraram uma prevalência mais alta de toro mandibular 

em indivíduos portadores de disfunção temporomandibular, semelhante às afirmações de 

Pechenkina e Benfer (2002) de que existe uma correlação significante entre toro mandibular, 

exostoses e patologias da articulação temporomandibular.  
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Pode existir uma associação entre toro mandibular e a presença de facetas de desgaste, 

portanto o grau de atrição dental é um dos indicadores que os dentes e a mandíbula sofrem 

estresse oclusal, mostrando que o estresse mastigatório é responsável pelo desenvolvimento 

do toro (IGARASHI et al.,2008).  

Furtado et al. (2008) verificaram a associação de exostoses e/ou toro palatino e/ou 

mandibular com as variantes gênero, idade, raça, localização e presença de disfunção 

temporomandibular. Dos 75 indivíduos examinados, 82,4% (n=61) eram portadores de 

mialgia e 17,6% (n=13) apresentaram disfunções intracapsulares. Dos indivíduos portadores 

de disfunção intracapsulares, 76,9% (n=10) apresentaram deslocamento do disco com 

redução; 15,4%(n=2) apresentaram subluxação; 7,7% (n=1) eram portadores de adesão de 

superfície e não observou-se nenhum caso com deslocamento do disco sem redução e desvio 

de forma. 

Atividades de parafunções podem ser só coincidentes na etiologia de disfunção 

temporomandibular (DTM) e toro mandibular (TM). Porém, deveriam se realizar estudos 

longitudinais e uma amostra maior deveria ser considerada para investigar o mecanismo de 

desenvolvimento de toro mandibular como um indicador de risco aumentado para os sinais de 

DTM em alguns indivíduos, assim como análises da atividade dos músculos envolvidos na 

mastigação por meio da eletromiografia. 

A Odontologia tem cada vez mais utilizado uma associação de métodos como a 

ultrassonografia e a eletromiografia para diagnóstico e avaliação de tratamentos das 

disfunções crânio mandibulares, principalmente com relação ao sistema estomatognático, 

frente à crescente valorização do aspecto funcional deste sistema. Um tratamento só é 

considerado integral se as relações forem estáveis e se houver harmonia entre forma e função 

(REGALO et al., 2008, De ROSSI et al., 2013). A eletromiografia possibilita a consolidação 

do conhecimento da fisiologia como uma parte integrante dos conceitos de pesquisa na área 
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da Odontologia. O desenvolvimento harmônico muscular é fator importante na função 

mastigatória, anatômica e funcional do sistema estomatognático (SIÉSSERE et al., 2009; 

CECILIO  et al., 2010; BERSANI et al., 2011). O estudo eletromiográfico dos músculos da 

mastigação teve início com Moyers (1949) que relatou em seu trabalho que o exame 

eletromiográfico é um método de auxílio para obtenção de informações mais corretas ou 

precisas, no que se refere à atividade muscular. A partir daí, inúmeras pesquisas utilizam essa 

técnica para avaliar a função dos músculos mastigatórios em diferentes condições clínicas 

posturais da mandíbula (KÖNIG JR.,VITTI, 1974;  VITTI, BASMAJIAN, 1977; 

PANCHERZ, 1980; GIBBS ET AL., 1984;  JANKELSON, 1990).  

Hermens et al. (1999) publicaram os resultados do projeto SENIAM (European 

Recommendations for Surface Electromyography), que padronizou o tipo de eletrodo, seu 

tamanho e material, as configurações, os locais de captação do sinal, as formas de processamento 

e o tipo de filtro que deveria ser utilizado na coleta dos sinais de eletromiografia de superfície. 

Okeson (2000) relatou que pequenas variações na colocação de eletrodos nos indivíduos mudam 

significantemente o sinal coletado e que cuidados devem ser tomados durante a colocação dos 

mesmos entre múltiplas visitas de coletas.  

Segundo Regalo et al. (2008) e Cecílio et al., 2010, o exame eletromiográfico vem 

sendo utilizado como ferramenta auxiliar para facilitar diagnósticos e estabelecer prognósticos 

mais cuidadosos, mostrando ser mais que um elemento complementar para estudo anatômico, 

fisiológico e neurofisiológico do sistema músculo esquelético, além da fácil aplicação, não 

provocando desconforto ao indivíduo nem interferindo na fisiologia muscular local. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar, por meio da eletromiografia, o padrão de 

comportamento (morfológico e funcional) da atividade dos músculos masseter e temporal nas 

condições posturais da mandíbula como o Repouso, Protrusão, Máxima Interscupidação 

Habitual (MIH), Apertamento Dental com Parafilme M® e Lateralidades Direita e Esquerda. 

O presente estudo também propôs analisar a eficiência dos ciclos mastigatórios, utilizando a 

avaliação da mastigação habitual e não habitual por meio da integral da envoltória do sinal 

eletromiográfico obtido dos músculos masseter e temporal durante a mastigação habitual de 

uvas passas e amendoim e da mastigação não-habitual de Parafilme M®, considerando a 

presença ou não do toro mandibular. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostra 

De uma amostra inicial de 120 indivíduos, foram selecionados para participar desta pesquisa 

40 indivíduos adultos com idade mínima de 20 anos, que foram divididos em dois grupos:  

 Grupo Casos: constituído por 20 indivíduos portadores de toro mandibular bilateral. 

 Grupo Controles: constituído por 20 indivíduos sem toro mandibular.  

Trata-se de uma amostra de conveniência, selecionada entre os estudantes, docentes e 

funcionários da Universidade de Montes Claros durante o primeiro semestre de 2013. Para 

selecionar os indivíduos do Grupo Casos, portadores de toro mandibular bilateral, a amostra 

foi avaliada por meio de anamnese e exame clínico inicial. Quando diagnosticada a presença 

do toro, executava-se uma radiografia oclusal para descartar outras lesões possíveis. 

Posteriormente o Grupo Casos foi pareado sujeito a sujeito, com base no gênero, peso e idade 

para constituir o Grupo controles. 

 

Anamnese 

A anamnese serviu para levantar os dados pessoais, o histórico médico, uso de 

medicamentos, tratamentos que estavam sendo realizados, histórico dental, presença de 

hábitos parafuncionais e possíveis sintomas clínicos de disfunção temporomandibular (Índice 

Clínico de Fonseca e o RDC/TMD). Não houve distinção de gênero ou classe social.  

 

Exame Clínico 

Todos os indivíduos da amostra foram examinados, identificando a presença ou não de 

toro mandibular bilateral, identificando se todos eram dentados completos ou reabilitados e se 

tinham ou não outras lesões e/ou tumores.  
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Exame Radiográfico 

Os indivíduos portadores de toros mandibular bilateral selecionados foram submetidos 

a exame radiográfico oclusal mandibular, para confirmação do diagnóstico de toro e exclusão 

de possíveis lesões e ou tumores, com aspecto clínico semelhante (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Radiografia oclusal de indivíduo portador de toro mandibular bilateral. 

 

Critérios de inclusão 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos dentados completos ou reabilitados por meio 

de prótese fixa de no máximo um elemento, não importando a localização dos mesmos na 

cavidade da boca, desde que as reabilitações estivessem adequadas. Aqueles indivíduos que 

foram identificados como portadores de toro mandibular bilateral foram incluídos como 

Grupo Casos e os que não apresentavam toro como Grupo Controles. 

 

Critérios de exclusão 

• Presença de outros distúrbios de origem sistêmica ou local, que não fosse a presença do 

toro mandibular e que poderiam comprometer o crescimento craniofacial ou sistema 

mastigatório, como distúrbios neurológicos, paralisia cerebral, entre outros; 
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• Utilização de medicamentos que poderiam interferir na atividade muscular, direta ou 

indiretamente, como anti-histamínicos, sedativos, xaropes, homeopatia ou outras drogas 

depressoras do Sistema Nervoso Central; 

• Realização de tratamentos que poderiam interferir na atividade muscular, direta ou 

indiretamente, durante o período da realização da pesquisa, como terapia fonoaudiológica 

e tratamento otorrinolaringológico.  

 

Material utilizado 

Foram utilizados durante a avaliação eletromiográfica da mastigação amendoins, uvas 

passas e Parafilme M® (parafina dobrada). A escolha desses materiais ocorreu por sua 

consistência similar com os alimentos duros (amendoins) e macios (uvas passas) utilizados 

diariamente pela população e o Parafilme M® por ser um material utilizado para execução de 

mastigação não-habitual padrão  na literatura (PEPATO et al., 2013). 

 

Considerações Éticas 

Todos os indivíduos foram informados sobre os propósitos e etapas da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Estadual de Montes Claros de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde sob o parecer nº 226.704 de 22 de fevereiro de 2013 (Anexo I).  

 

AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA  

Para o registro eletromiográfico nas condições posturais da mandíbula e na mastigação 

foram utilizados cinco canais do eletromiógrafo Myosystem - BR1 – DataHomins Ltda., com 

aquisição simultânea, aterramento comum a todos canais, filtros de baixa passagem de 10 Hz 

a 5KHz; impedância de entrada dos canais de 10 GΩ em modo diferencial, 12 bites de faixa 
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de resolução dinâmica, faixa de amplitude -10V a +10V e frequência de amostragem por 

canal de 2KHz (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Myosystem – BR1 – DataHomins  Tecnologia Ltda. 

 

Para visualização e processamento dos sinais eletromiográficos foi utilizado o 

programa Myosystem I versão 3.5 que também permitiu, após a digitalização, que os sinais 

fossem analogicamente amplificados com um ganho de 1000x, filtrados por um filtro passa-

banda de 0,01-1,5kHz e amostrados por uma placa conversora A/D de 12 bites com 

freqüência de aquisição de 2 kHz. 

Eletrodos ativos diferenciais de superfície (duas barras de cloreto de prata, de 10mm 

de comprimento por 2mm de largura, afastadas em 10mm, com impedância de entrada de 

10GΩ e taxa de rejeição do modo comum de 130dB a 60Hz) foram usados neste estudo 

(Figura 3).  
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Figura 3. Eletrodo ativo de superfície 

 

A pele da região de colocação dos eletrodos utilizada para avaliar os músculos 

masseter e temporal foi higienizada com álcool assim como tricotomizada quando necessária. 

A posição dos eletrodos foi determinada seguindo as recomendações de Cram et al. (1998), 

fixados por esparadrapos de tal forma que a maior extensão das barras ocupava o sentido 

perpendicular em direção das fibras musculares, ou seja, ventre muscular dos músculos 

masseteres direito (MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE). 

Um eletrodo circular de aço inoxidável (três centímetros de diâmetro) também foi 

usado como eletrodo de referência (eletrodo terra), fixado sobre a pele da região do pulso ou 

punho (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Eletrodo circular de aço inoxidável (referência terra) 
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Eletromiografia nas condições posturais da mandíbula 

A avaliação da atividade muscular foi realizada por meio de registros 

eletromiográficos da musculatura avaliada durante o repouso, no MIH e no apertamento 

dental máximo com Parafilme M® entre os dentes molares (por quatro segundos), assim como 

nas seguintes condições clínicas: lateralidade esquerda e direita máximas com contato dental e 

protrusão máxima da mandíbula com contato dental, todas durante 10 segundos.  

 

Eletromiografia nas condições de mastigação habitual e não-habitual 

A eficiência do ciclo mastigatório foi analisada por meio da integral da envoltória do 

sinal eletromiográfico obtido na mastigação habitual de alimento duro (3g de amendoim) e de 

alimento macio (3g de uvas passas), durante dez segundos. Também foram adquiridos sinais 

eletromiográficos na condição clínica durante a mastigação não-habitual contínua de um 

material inerte durante dez segundos. Este material inerte constitui-se em uma folha de 

parafina (Parafilme M®) que foi dobrada (18x17x4mm, peso 245mg) e colocada em ambos os 

lados da arcada dental (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Material inerte - folha de parafina (Parafilme M®) que foi dobrada (18x17x4mm, 
peso 245mg). 
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ANÁLISE ESTATÍSITCA 

Os sinais eletromiográficos foram processados no programa Myosystem - Br1 versão 

3.5. Após a digitalização, os sinais foram analogicamente amplificados (com um ganho de 

1000x), filtrados (filtro passa-banda de 0,01-1,5kHz) e amostrados por uma placa conversora 

A/D de 12 bites com frequência de aquisição de 2KHz. O sinal eletromiográfico bruto foi 

utilizado para derivar valores de amplitude eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da raiz 

quadrada da média (RMS).  

Os dados eletromiográficos das condições posturais da mandíbula foram tabulados e 

submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 19.0 para Windows (SPSS 

Inc.; Chicago, IL, USA). Foi realizada a análise descritiva (médias, desvios padrão, valor 

máximo e valor mínimo), para cada variável. Os valores obtidos foram comparados pelo teste 

t para amostras independentes (p<0,05). A eficiência do ciclo mastigatório entre os grupos foi 

verificada por meio da integral da envoltória do sinal eletromiográfico, sendo este valor em 

microvolts/segundo. 
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RESULTADOS 

 

Participaram desta pesquisa 40 indivíduos adultos com idade média de 28,23 (±10,54) 

anos, sendo 24 do gênero feminino (60%) e 16 do gênero masculino (40%), divididos em dois 

Grupos de 20 indivíduos cada, pareados sujeito a sujeito: Grupo Casos, com indivíduos 

portadores de toro mandibular bilateral e Grupo Controles com indivíduos sem toro 

mandibular. 

 

RESULTADOS ELETROMIOGRÁFICOS PARA AS CONDIÇÕES CLÍNICAS 

POSTURAIS DA MANDÍBULA 

 

Condição Clínica de Repouso  

Para a condição clínica de Repouso, os indivíduos do Grupo Casos apresentaram uma 

maior atividade eletromiográfica dos músculos masseteres (D e E), enquanto os indivíduos do 

Grupo Controles apresentaram uma maior atividade eletromiográfica dos músculos temporais 

(D e E) (Figura 6). Entretanto, essas diferenças não foram estatisticamente significantes 

(Tabela 1). 
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Figura 6. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter e 
temporal na condição clínica de Repouso para os dois grupos analisados: Casos X Controles. 

 
 
 
 

Tabela 1 - Teste t das médias eletromiográficas entre os dois grupos analisados: Casos X 
Controles. Dados em RMS, condição clínica Repouso (p<0,05). 

Músculo 
Casos 

Ẋ (±) 

Controles 

Ẋ (±) 
P 

Masseter Direito 8,22 (± 0,98) 6,19 (±0,62) 0,087 

Masseter Esquerdo 7,11 (± 0,68) 6,26 (±0,43) 0,301 

Temporal Direito 7,62 (± 1,33) 8,39 (±0,62) 0,602 

Temporal Esquerdo 8,10 (± 1,12) 9,55 (±0,75) 0,288 
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CONDIÇÃO CLÍNICA: PROTRUSÃO 

Na condição clínica de Protrusão, os indivíduos do Grupo Casos apresentaram uma 

maior atividade eletromiográfica dos músculos masseteres (D e E) estatisticamente 

significante em relação aos indivíduos do Grupo Controles (p<0,05) (Tabela 2). 

Assim como na condição clínica de Repouso, na condição clínica de Protrusão, 

evidenciou-se que para o músculo temporal direito, os indivíduos do Grupo Controles também 

apresentaram uma maior atividade eletromiográfica em relação ao Grupo Casos. Entretanto, 

essa diferença não foi estatisticamente significante (Figura 7 e Tabela 2). Observou-se, ainda 

nesse movimento, maior atividade eletromiográfica dos músculos masseteres quando 

comparada aos temporais em ambos os lados, para os dois grupos analisados. Observou-se 

que os dois grupos mantiveram o padrão de ativação esperado para a execução da condição 

clínica de Protrusão, com os masseteres mais ativos que os temporais, destacando um maior 

equilíbrio entre os lados para o Grupo Controles (Figura 7). 
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Figura 7. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter e 
temporal na condição clínica de Protrusão para os dois grupos analisados: Casos X Controles 

 
 

 

Tabela 2 - Teste t das médias eletromiográficas entre os dois grupos analisados: Casos X 
Controles. Dados em RMS, condição clínica Protrusão (p<0,05). 

Músculo 
Casos 

Ẋ (±) 

Controles 

Ẋ (±) 
p 

Masseter Direito 35,64 (±7,84) 15,28 (±2,59) 0,022* 

Masseter Esquerdo 39,35 (±8,92) 16,53 (±3,53) 0,025* 

Temporal Direito 7,22 (±0,83) 8,31 (±0,89) 0,372 

Temporal Esquerdo 9,73 (±1,16) 9,29 (±0,86) 0,763 

                     * Significante (p< 0,05). 

 

* *
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CONDIÇÃO CLÍNICA: APERTAMENTO DENTAL 

A condição clínica de Apertamento foi avaliada de duas formas: Máxima Intercuspidação 

Habitual (MIH) e Apertamento Dental com Parafilme M® (AP). Na condição clínica de 

apertamento dental, em ambas as formas avaliadas, os indivíduos do Grupo Casos apresentaram 

maior atividade eletromiográfica dos músculos masseteres (D e E) estatisticamente significante 

em relação aos indivíduos do Grupo Controles (p<0,01) (Tabela 3).  

Nos músculos temporais (D e E) não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (Tabela 3). Observou-se, ainda, maior atividade eletromiográfica dos 

músculos masseteres quando comparada aos temporais em ambos os lados, tanto na MIH, 

quanto no AP, para o Grupo Casos (Figuras 8 e 9). Na MIH e no Apertamento Dental com 

Parafilme M® (AP) verificou-se atividade eletromiográfica similar para todos os músculos 

avaliados, em ambos os músculos para o Grupo Controles (Figuras 8 e 9). 

 

 
Figura 8. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter e 
temporal na condição clínica de Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) para os dois grupos 
analisados: Casos X Controles. 

** 
** 
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Figura 9. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter e 
temporal na condição clínica de Apertamento Dental com Parafilme M® para os dois grupos 
analisados: Casos X Controles. 
 

Tabela 3 - Teste t das médias eletromiográficas entre os dois grupos analisados: Casos X 
Controles. Dados em RMS, condição clínica Apertamento na Máxima Intercuspidação 
Habitual (MIH) e Apertamento Dental com Parafilme M®  (p<0,05). 

Músculo Casos 
Ẋ (±) 

Controles 
Ẋ (±) p 

Apertamento (MIH)       

Masseter Direito 213,78 (±33,47) 82,92 (±11,64) 0,001** 

Masseter Esquerdo 181,33 (±28,99) 87,67 (±13,68) 0,007** 

Temporal Direito 103,29 (±14,34) 106,78 (±18,57) 0,883 

Temporal Esquerdo 94,28 (±12,55) 99,76 (±18,57) 0,808 

Apertamento (Parafilme)     

Masseter Direito 304,53 (±40,85) 130,23 (±14,69) 0,001** 

Masseter Esquerdo 268,21 (±29,28) 131,13 (±16,05) 0,000** 

Temporal Direito 143,20 (±15,68) 129,62 (±20,61) 0,603 

Temporal Esquerdo 126,90 (±12,98) 140,64 (±25,66) 0,637 

        ** Significante (p< 0,01). 

** 
** 
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CONDIÇÃO CLÍNICA: LATERALIDADE 

Durante os movimentos de lateralidade houve significância estatística entre os grupos 

para o músculo masseter, enquanto para o temporal não ocorreu.  Na lateralidade direita 

houve diferença significativa na atividade eletromiográfica entre os grupos para o músculo 

masseter esquerdo (p<0,01). Já na lateralidade esquerda houve diferença significativa entre os 

grupos, para o músculo masseter direito (p<0,05) (Tabela 4).   

Observou-se, ainda, que na lateralidade direita houve maior atividade eletromiográfica 

dos músculos masseter esquerdo e temporal direito, para ambos os grupos. Sendo que, o 

Grupo Casos apresentou maior atividade eletromiográfica no músculo masseter, enquanto o 

Grupo Controles apresentaram maior atividade eletromiográfica no músculo temporal (Figura 

10).  

Na lateralidade esquerda, houve maior atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter direito e temporal esquerdo, para o Grupo Controles, destacando a atividade do 

músculo temporal em relação ao masseter. Para o Grupo Casos, na lateralidade esquerda, 

houve maior atividade eletromiográfica dos músculos masseter direito, masseter esquerdo e 

temporal esquerdo, respectivamente nessa ordem, o que demonstrou maior atividade 

eletromiográfica do músculo masseter em relação ao temporal, para o referido grupo (Figura 

11). 
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Figura 10. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter 
e temporal na condição clínica de lateralidade direita para os dois grupos analisados: Casos X 
Controles. 

 
 
 

 
Figura 11. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (RMS) dos músculos masseter 
e temporal na condição clínica de lateralidade esquerda para os dois grupos analisados: Casos 
X Controles. 

** 

* 
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Tabela 4 - Teste t das médias eletromiográficas entre os dois grupos analisados: Casos X 
Controles. Dados em RMS, condição clínica Lateralidades Direita e Esquerda (p<0,05). 

Músculo 
Casos 

Ẋ (±) 

Controles 

Ẋ (±) 
p 

Lateralidade Direita       

Masseter Direito 11,12 (±1,69) 8,41 (±0,97) 0,172 

Masseter Esquerdo 17,22 (±2,38) 9,40 (±1,18) 0,006** 

Temporal Direito 16,01 (±3,10) 12,29 (±2,09) 0,327 

Temporal Esquerdo 10,13 (±1,77) 8,76 (±0,70) 0,480 

Lateralidade Esquerda      

Masseter Direito 17,45 (±3,15) 9,30 (±0,91) 0,021* 

Masseter Esquerdo 11,49 (±1,84) 8,11 (±0,92) 0,108 

Temporal Direito 6,88 (±0,98) 8,10 (±0,82) 0,346 

Temporal Esquerdo 11,22 (±1,48) 13,12 (±2,21) 0,477 

                   * Significante (p< 0,05) 
                   ** Significante (p< 0,01) 
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RESULTADOS ELETROMIOGRÁFICOS PARA AS CONDIÇÕES CLÍNICAS DE 

MASTIGAÇÃO 

A condição clínica de mastigação é uma atividade dinâmica, portanto para essa 

condição foram utilizados dados da envoltória linear em lugar da RMS. A mastigação foi 

avaliada de três formas: utilizando Parafilme M®, amendoins e uvas passas.  

Nas três formas de avaliação feitas para a condição clínica de mastigação, os indivíduos 

do Grupo Casos apresentaram atividade eletromiográfica de todos os músculos avaliados 

significativamente maior em relação aos indivíduos do Grupo Controles (p<0,01) (Tabela 5). 

Em todas as formas de avaliação da mastigação, o Grupo Casos apresentaram maior 

atividade eletromiográfica do músculo masseter em relação ao temporal, enquanto o Grupo 

Controles apresentaram atividade eletromiográfica homogênea entre os músculos avaliados 

(Figuras 12, 13 e 14).  

 

 
Figura 12. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (ENV) dos músculos masseter 
e temporal na condição clínica de mastigação com parafilme para os dois grupos analisados: 
Casos X Controles.  

**                       **                           **                              ** 
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Figura 13. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (ENV) dos músculos masseter 
e temporal na condição clínica de mastigação amendoins para os dois grupos analisados: 
Casos X Controles. 

 
 

 
Figura 14. Média e erro padrão dos valores eletromiográficos (ENV) dos músculos masseter 
e temporal na condição clínica de mastigação com uva passas para os dois grupos analisados: 
Casos X Controles. 

 
 

**                       **                          **                              ** 

**                       **                           **                              ** 
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Tabela 5 - Teste "t" de comparação das médias dos valores eletromiográficos (RMS) dos 
músculos masseter e temporal nas condições clínicas de  do Grupo Casos X Grupo Controles. 

Músculo 
Casos 

Ẋ (±) 

Controles 

Ẋ (±) 
p 

Mastigação com Parafilme       

Masseter Direito 503,02 (±43,06) 63,03 (±7,68) 0,000** 

Masseter Esquerdo 450,58 (±38,21) 72,17 (±9,91) 0,000** 

Temporal Direito 313,12 (±33,55) 77,54 (±11,58) 0,000** 

Temporal Esquerdo 280,02 (±25,63) 76,81 (±11,30) 0,000** 

Mastigação com Amendoins      

Masseter Direito 553,90 (±50,11) 98,97 (±10,20) 0,000** 

Masseter Esquerdo 525,21 (±58,35) 112,31 (±13,90) 0,000** 

Temporal Direito 320,14 (±35,62) 98,49 (±15,36) 0,000** 

Temporal Esquerdo 277,60 (±23,84) 91,42 (±11,09) 0,000** 

Mastigação com Uvas Passas      

Masseter Direito 321,51 (±29,54) 52,29 (±0,08) 0,000** 

Masseter Esquerdo 383,58 (±76,38) 59,01 (±9,85) 0,000** 

Temporal Direito 237,75 (±30,25) 56,47 (±9,19) 0,000** 

Temporal Esquerdo 195,87 (±17,41) 58,95 (±8,53) 0,000** 

           ** Significante (p< 0,01). 
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DISCUSSÃO 

 

O toro é considerado uma anomalia do desenvolvimento, com etiologia multifatorial, 

atribuída a fatores genéticos, ambientais, hiperfunção mastigatória e com crescimento lento 

durante toda a vida (SIRIRUNGROJYING; KERDPON, 1999; NASCIMENTO FILHO et al., 

2004; BUKHARI et al., 2007).  

O predomínio da presença do toro ocorre na faixa etária de adulto jovem e indivíduos 

de meia-idade (SIRIRUNGROJYING; KERDPON,1999; CANTO, 2009), fato esse verificado 

nesta amostra para os adultos jovens, onde a faixa etária dos indivíduos participantes da 

pesquisa foi 28,23 (± 10,15).  O toro mandibular é encontrado apenas na superfície lingual da 

mandíbula, na região dos pré-molares, com maior predomínio em homens do que em 

mulheres, dado esse semelhante aos encontrados nos nossos resultados, onde o maior 

predomínio dos toros foi em homens (FURTADO et al., 2008). 

O toro geralmente não tem indicação clínica de remoção e nem de tratamento, a menos 

que se torne tão grande que possa interferir com a função, principalmente durante a fala ou 

ainda com a instalação de próteses reabilitadoras. Recentemente alguns trabalhos sugeriram 

uma relação da presença de toro mandibular com bruxismo ou com disfunção 

temporomandibular (DTM), fatores esses que foram critérios de exclusão dos participantes 

desse estudo, para não influenciarem nos resultados obtidos. Nenhuns dos participantes 

tinham diagnóstico de bruxônamos ou apresentavam sinais e sintomas de disfunção 

temporomandibular, avaliados pelo Índice Clínico de Fonseca e o RDC/TMD. 

(SIRIRUNGROJYING, KERDPON, 1999; SERRA, CAMPOS, 2005; SERRA et al., 2005; 

IGARASHI et al., 2008; FURTADO et al., 2008; SHANKLAND, 2010). 

Para analisar as implicações de desordens funcionais na musculatura pode-se utilizar a 

eletromiografia de superfície (EMG). Na Odontologia, as pesquisas com eletromiografia foram 
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iniciadas em 1949, com Moyers, na análise do comportamento da musculatura do sistema 

estomatognático frente a diferentes desordens oclusais e tipos faciais. Atualmente, a análise 

eletromiográfica representa um meio de diagnóstico, assim como de avaliação e acompanhamento 

de tratamentos realizados (REGALO et al., 2003; SANTOS et al., 2008, SIÉSSERE et al., 2009), 

por meio do registro dos potenciais de ação das fibras musculares e análise da coordenação dos 

músculos do sistema estomatognático (JANKELSON, 1990; MARCHIORI; VITTI,1996; 

COOPER, 1997). Trata-se de um método seguro e eficaz para a avaliação da atividade muscular, 

podendo ser utilizado tanto em adultos quanto em crianças (FERRARIO et al., 2002).  

Jankelson (1990) descreveu que monitorar o nível da atividade muscular em repouso 

por meio da eletromiografia é uma técnica eficiente para verificar a condição fisiológica do 

sistema estomatognático, afirmando que em caso de hipertonicidade muscular, provavelmente 

o indivíduo é portador de algum tipo de disfunção. Segundo Liu et al. (1999) e Pinho et al. 

(2000), a atividade eletromiográfica dos músculos da mastigação em repouso é maior nos 

indivíduos com disfunções do sistema estomatognático quando comparada com indivíduos 

saudáveis, o que indica um aumento do tônus basal da musculatura. A condição clínica de 

repouso mandibular é aquela na qual a mandíbula está estável, imóvel, sustentada por 

coordenação recíproca dos músculos da mastigação e músculos abaixadores da mandíbula, 

onde estes músculos se apresentam na condição de tônus neuromuscular, um estado de 

resistência passiva ao estiramento das fibras, mantendo a mandíbula em posição 

antigravitacional (HOUSSAY, 1966), com “silêncio eletromiográfico” característico desta 

posição relaxada (SGOBBI DE FARIA; BÉRZIN, 1998; VOUDOURIS; KUFTINIC, 2000; 

REGALO et al., 2006b). Nos nossos resultados foi possível observar que na condição clínica 

de repouso todos os indivíduos apresentaram atividade eletromiográfica para todos os 

músculos avaliados, sendo a atividade maior para os músculos masseteres do Grupo Casos, o 

que já sinalizou que a presença do toro mandibular pode estar estimulando a ativação das 
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fibras destes músculos, mesmo no repouso, resultados estes, discordes da literatura, que 

evidenciou que os músculos em repouso não apresentam atividade elétrica, ou seja, não há 

contrações de unidades motoras (YEMM; NORDSTRÖM, 1974; THOMSON, 1981; 

CHONG et al.; 1991). Outros autores como Vitti e Basmajian, 1975; Basmajian e De Luca, 

1985; Ferrario et al, 1993; Regalo et al., 2006a encontraram atividade elétrica mínima no 

repouso mandibular, resultados estes concordes com os verificados em nosso estudo para os 

dois grupos avaliados. 

A condição clínica de repouso tem sido muito utilizada na Reabilitação Oral como um 

parâmetro clínico para análise oclusal em casos de próteses, implantes, cirurgias ortognáticas 

e desordens temporomandibulares (ARITA, 2000, BERSANI et al., 2011; Da SILVA et al., 

2011; De ROSSI et al., 2013). O sistema estomatognático permanece a maior parte do tempo 

em repouso, com atividade em 12% durante o dia e no resto do período os músculos devem 

estar relaxados (TRENOUTH, 2000; CARR, 1991). 

Qualquer alteração no equilíbrio do sistema estomatognático pode causar mudanças na 

tensão muscular (LIU et al., 1999; LANDULPHO et al., 2004) fato verificado nos resultados 

da presente investigação, em que foi possível observar que para as condições clínicas de 

protrusão, MIH, Apertamento Dental com Parafilme e lateralidade direita e esquerda,  os 

músculos masseteres do Grupo Casos foram mais ativos que os do Grupo Controles, com 

dados estatisticamente significantes. O padrão de ativação muscular permaneceu, com os 

valores de atividade dos músculos masseteres predominando sobre os valores dos músculos 

temporais nas condições clínicas de Apertamento Dental, pelas próprias características 

morfológicas e funcionais destes músculos, com o músculo masseter mais potente, com 

função de força, que carrega e sustenta os ossos protegendo e conduzindo a potência do 

movimento e elevando a mandíbula antigravitacionalmente durante as diversas funções orais e 

o músculo temporal com função mais relacionada com a velocidade, sendo o primeiro a se 
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contrair no fechamento mandibular, considerado um posicionador da mandíbula, ajusta 

melhor a direção do movimento, atuando como sincronizador de movimentos (VITTI; 

BASMAJIAN, 1975; HARPER et al., 1997; UEDA et al., 1998, ARITA, 2000; OKESON, 

2000; SIMÕES, 2003; RANCAN et al., 2009; BERSANI et al., 2011; Da SILVA et al., 2011; 

De ROSSI et al., 2013).  

Com relação às condições clínicas de protrusão e lateralidade (direita e esquerda), os 

indivíduos portadores de toro mandibular (Grupo Casos) apresentaram maior atividade 

eletromiográfica para os masseteres em todas as condições clínicas propostas. Na protrusão, 

verificou-se nos dois grupos analisados o padrão de contração eletromiográfica esperado para 

a manutenção desta postura que consiste em maior ativação da musculatura massetérica 

quando comparada com a atividade da musculatura temporal, apesar da atividade 

eletromiográfica ser bem maior no Grupo Casos.  

Baseados nos conceitos de ativação muscular neuroanatômica para a movimentação 

lateral da mandíbula, sabe-se que na condição clínica de lateralidade deve ocorrer maior atividade 

eletromiográfica do músculo temporal do lado em que está ocorrendo à excursão da mandíbula 

(lado de trabalho), enquanto que para o músculo masseter, o lado mais ativado é o contra-lateral à 

direção desta excursão (KRAUS et al., 1994; BERSANI et al., 2011; Da SILVA et al., 2011; De 

ROSSI et al., 2013). Este dado foi observado nos resultados deste trabalho, em todos os grupos 

analisados. Mesmo com a presença de toro mandibular, houve uma tendência dos padrões de 

contração muscular serem semelhantes aos do Grupo Controles. 

A máxima atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal foi observada 

durante o apertamento dental em indivíduos portadores de dentição completa e sem 

disfunções (GIBBS et al., 1984; BLANKSMA; VAN EIJDEN, 1995), resultados concordes 

aos desta pesquisa para os dois grupos analisados, com uma hiperativação dos músculos 

masseteres para o Grupo Casos. 



Discussão  |  63 

O aumento da atividade eletromiográfica sugere estímulo da musculatura massetérica 

dos indivíduos portadores de toro mandibular para conseguirem manter as posições posturais. 

A mastigação é uma das funções mais importantes desenvolvidas pelo sistema 

estomatognático, considerada um complexo e sofisticado mecanismo motor neurofisiológico, 

o primeiro passo dentro do processo digestório (ORCHARDSON; CADDEN, 1998), com 

atividade neuromuscular integrada com a contração sincrônica dos músculos responsáveis 

pela elevação, abaixamento, lateralidade e protrusão da mandíbula (MOYERS, 1991). A 

manutenção dos arcos dentais, como a oclusão e sua estabilidade e principalmente com o 

estímulo funcional sobre o periodonto, músculos e articulações são fundamentais para a 

mastigação (MOLINA, 1989; VAN DER BILT, 2002). 

Os dentes são importantes para o sistema mastigatório (POLZER et al., 2010) e, 

fatores oclusais tais como mudança no padrão de contato oclusal pode gerar assimetria na 

função dos músculos da mastigação (FERRARIO et al., 1999, ADHIKARI et al., 2011). 

Nosso trabalho evidenciou por meio dos resultados obtidos que o grupo formado por 

indivíduos com toro mandibular apresentaram padrão de ativação muscular massetérica 

alterado, sugerindo que a presença do toro promove alterações na função muscular.  

 A mastigação tem a finalidade de fragmentar o alimento em partículas menores, 

preparando-o para a deglutição e digestão, sendo uma função fisiológica cujo processo de 

aprendizagem tem início com a erupção dos primeiros dentes decíduos (NASCIMENTO et 

al., 2011) e é dependente de um complexo sistema integrado por músculos, ligamentos, 

estruturas ósseas e dentes, controlado pelo sistema nervoso central (COELHO-FERRAZ, 

2009). O ato de mastigar envolve atividades de vários músculos da face, dentre os quais, 

destacam-se os músculos masseteres e os temporais, que tem participação ativa durante o 

processo de trituração do alimento (RAHAL; GOFFI-GOMEZ, 2009). 
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Existem vários fatores que influenciam a função mastigatória de forma a alterá-la. 

Esses fatores podem envolver alterações estruturais, como por exemplo a presença de toro 

mandibular ou funcionais do sistema estomatognático, que desencadeiam um desequilíbrio, 

do qual um dos sinais pode ser a disfunção mastigatória (WHITAKER, 2009). 

A análise da mastigação por meio da eletromiografia têm sido utilizada por vários 

autores como Hermens et al., 1999; Bazzotti, 1999; Buzinelli e Berzin, 2001; Gonzalez et al., 

2002; Tomiyama et al., 2004, Siéssere et al., 2009, e os dados obtidos com estes trabalhos são 

considerados importantes fontes de informações clínicas e análises cinesiológica funcional do 

sistema estomatognático (GLAROS et al., 1997; SGOBBI; BERZIN, 1998; RILO et al., 1997; 

MICHELOTTI et al., 1997). 

Em 1997, De Luca, verificou a necessidade de diminuir as influências das 

características não-estacionárias do sinal eletromiográfico nos resultados obtidos durante 

condições clínicas dinâmicas, limitando a análise de sinais em contrações não-isométricas 

repetitivas, como a mastigação, a períodos de sinal semelhantes aos observados em contrações 

isométricas. Em função disto é que a análise da eficiência do ciclo mastigatório por meio da 

integral da envoltória do sinal eletromiográfico vem ao encontro, sendo esta uma medida 

matemática usada para avaliar desempenho e eficiência, e estabelecer comparações entre 

indivíduos em atividades dinâmicas, não estacionárias, como a mastigação (SIÉSSERE et al., 

2009; BERSANI et al., 2011; Da SILVA et al., 2011; De ROSSI et al., 2013). Os dados 

obtidos analisam a área sob a curva do sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios e os 

valores são em microvolts/segundo. Segundo o SENIAM (European Recommendations for 

Surface Electromyography) e o guia para reportar dados eletromiográficos (HERMENS et al., 

1999), esta é a melhor maneira de analisar eficiência de um processo fisiológico dinâmico 

como a mastigação. Esta forma de análise da função mastigatória é considerada inovadora, 

com vantagens em relação ao método de peneiragem fragmentada, como a simplicidade, 
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velocidade, precisão, reprodutibilidade, higiene, além de propiciar medir um grande número 

de amostras rapidamente, por isso foi objeto da escolha para analisar o desempenho dos ciclos 

mastigatórios entre os grupos dessa pesquisa. 

O desempenho mastigatório apresenta grandes alterações com a perda dos dentes, 

dependendo das condições da dentição, que inclui o número de dentes presentes em oclusão 

funcional, o número de dentes posteriores em contato, a extensão das áreas funcionais de 

contato, o grau de maloclusão, as parafunções e alterações anatômicas intra-orais (HELKIMO 

et al., 1978), dessa forma, um dos critérios de inclusão dessa amostra era a presença de todos 

os dentes, com exceção dos terceiros molares.  

A avaliação da atividade mioelétrica tem se constituído em uma importante ferramenta 

para a investigação das bases fisiopatológicas das alterações que acometem o desempenho da 

musculatura facial durante a mastigação (REGALO et al. 2006a). A função mastigatória, por 

meio da dinâmica mandibular fisiológica, propicia estímulos mecânicos adequados à cabeça 

da mandíbula e ligamento periodontal, principais meios de adaptação para o crescimento e 

desenvolvimento facial, assim como para a manutenção dos processos adaptativos, presentes 

por toda a vida (PLANAS, 1987; MCNEILL, 2000). Enlow, em 1993 verificou que os 

indivíduos adquirem um comportamento mastigatório e que o mesmo promove alterações 

estruturais e funcionais subsequentes no esqueleto facial. Dessa forma, este trabalho teve o 

objetivo de avaliar se a presença do toro poderia influenciar a função mastigatória e observou-

se que o desempenho mastigatório apresentou uma diferença drástica tanto na mastigação de 

alimento macios, como uvas passas, alimentos duros, como o amendoim e a mastigação não-

habitual, controlada, de parafilme em ambas as arcadas. Foi possível verificar uma 

hiperativação muscular dos masseteres e temporais para os indivíduos com toro executarem a 

mesma função mastigatória que o grupo controle. 
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A atuação da musculatura da mastigação é influenciada por inúmeros fatores, sendo 

que muitos deles não estão totalmente estabelecidos, como por exemplo, a presença do toro 

mandibular e palatino. Assim, salienta-se a necessidade da realização de estudos futuros que 

enfoquem padrões morfológicos faciais diferentes, comparação entre idade, gênero, estudos 

longitudinais para o controle da função mastigatória e muscular. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho foi possível concluir que: 

 Ocorreu um aumento da atividade EMG nos músculos masseter e temporal dos 

Grupos Casos em relação aos Controles. 

 A presença de toro mandibular está associada a alterações no padrão de 

ativação da musculatura mastigatória nas condições posturais da mandíbula e 

na mastigação. 
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ANEXO 

ANEXO I- Parecer do Comitê de Ética 
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