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Resumo 

 



 

SANTOS, E. C. S. Efeito do Front-Plateau na Atividade Eletromiográfica, no 
Limiar de dor a Pressão e na Força de Mordida de Pacientes com Mialgia Local 
nos Músculos da Mastigação: Estudo Preliminar. Ribeirão Preto, 2017. 130p. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

A dor orofacial compreende todas as dores que envolvem os tecidos moles e 

mineralizados da cavidade oral e da face, pode ser referida na região da cabeça 

e/ou pescoço. A etiologia da disfunção temporomandibular (DTM) é multifatorial, são 

distúrbios musculoesqueléticos que afetam o sistema estomatognático, os músculos 

mastigatórios e/ou estruturas associadas. Uma disfunção muito prevalente é a dor 

miofascial. O front-plateau é um dispositivo de resina acrílica instalado nos dentes 

superiores anteriores, que desoclui os dentes posteriores, proporcionando 

desprogramação neuromuscular. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade 

eletromiográfica, o limiar de dor à pressão (LDP) dos músculos temporal e masseter, 

e a força de mordida molar máxima de participantes com dor miofascial, antes e 

após a instalação da placa anterior “front-plateau”. As participantes foram recrutadas 

e atendidas na Clínica de Dor Orofacial do DAPE da FORP-USP. Para tanto, foram 

avaliadas 22 mulheres entre 20 e 60 anos. As participantes foram submetidas 

inicialmente aos exames de eletromiografia (EMG), eletromiógrafo MyoSystem-Br1, 

limiar de dor a pressão (LDP) algômetro Kratos® e foi aferida força de mordida molar 

máxima (FMM) por meio do dinamômetro Kratos® IDDK. Foram formados dois 

grupos, no grupo 1 (G1) 11 participantes usaram o front-plateau por sete dias, 16 

horas nos três primeiros dias e por oito horas nos próximos quatro dias, sendo que o 

tratamento foi interrompido após este período. O grupo 2  (G2), com 11 participantes, 

iniciou o tratamento idem ao G1 e após sete dias continuaram usando o front-plateau 

por oito horas diárias por mais três semanas, totalizando 1 mês de uso. Após o 

tratamento, as participantes dos dois grupos foram novamente avaliadas quatro 



 

semanas após a primeira avaliação. Os dados foram analisados com auxílio do 

software R (R® Foundation for Statistical Computing, Áustria). Os valores reais ou 

transformados das variáveis foram comparados entre os tratamentos, dias de 

avaliação e sua interação pela Analise de Variância (ANOVA) em um delineamento 

interamente casualizado com medidas repetidas no tempo. Para as variáveis que 

apresentaram diferença estatística, as médias foram comparadas pelo pós-teste de 

Tukey (p<0,05) e os dados apresentados como a média ± o erro padrão (EP). 

Foi encontrado relevância estatística em todas as variáveis das análises feitas pelo 

algômetro durante a utilização do front-plateau, havendo diminuição da sensibilidade 

dolorosa e aumento do LDP em todos os músculos analisados. Não houve qualquer 

alteração estatisticamente significativa na FMM no período de utilização do front-

plateau. Na eletromiografia foi encontrados valores significativos nos padrões 

posturais de lateralidade direita (LD) e lateralidade esquerda (LE) e mastigação de 

uva-passa (MU) entre os grupos. 

Podemos concluir que durante o período de uso do front-plateau houve elevação do 

LDP (reduzindo a sensibilidade à dor) sendo que após a interrupção do tratamento 

essa variável retornou às condições iniciais; Na EMG foi observado diminuição do 

estímulo elétrico para padrões posturais de LD, LE e MU. Porém a FMM não foi 

modificada durante a utilização do dispositivo. 

Palavras chave: dor orofacial, força de mordida, músculos da mastigação, front-plateau, 

eletromiografia, algômetria, 
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SANTOS, E. C. S. Effect of Front-Plateau on Electromyographic Activity, 
Pressure Pain Threshold, and Bite Strength of Patients with Local Myalgia in 
Mastication Muscles: Preliminary Study. 2016. 130p. Dissertation. Ribeirão Preto: 
School of Dentistry of São Paulo; 2017. 

 

Orofacial pain comprises all pains involving the soft and mineralized tissues of the 

oral cavity and face, it can be felt in the region of the head and/or neck. The etiology 

of temporomandibular dysfunction (TMD) is multifactorial. It’s defined as 

musculoskeletal disorders that affect the stomatognathic system, the masticatory 

muscles and/or associated structures. A very prevalent dysfunction is myofascial 

pain. Front-plateau is an acrylic resin device installed in the anterior superior teeth, 

which separates the posterior teeth, providing neuromuscular deprogramming. The 

purpose of this study was to assess the electromyographic activity, the pain threshold 

at the temporal and masseter muscles, and the maximum molar bite strength of 

participants with myofascial pain, before and after the installation of the front-plateau. 

Participants were recruited and cared at the FORP-USP DAPE Orofacial Pain Clinic. 

Twenty two women between 20 and 60 years old were evaluated. The participants 

were initially submitted to electromyography (EMG) tests, MyoSystem-Br1 

electromyograph, pressure pain threshold (PPT), Kratos® algometer, and maximal 

molar bite force (MMB), Kratos® IDDK dynamometer. Two groups were formed, in 

group 1 (G1) 11 participants used the front-plateau for seven days, 16 hours on the 

first three days and for eight hours on the next four days, and treatment was stopped 

after this period. Group 2 (G2), with 11 participants, started the treatment identical to 

G1 and after seven days they continued using the front-plateau for eight hours daily 

for another three weeks, totaling one month of use. After treatment, participants from 

both groups were reassessed four weeks after the first evaluation. The data were 

analyzed using R software (R® Foundation for Statistical Computing, Austria). The 



 

real or transformed values of the variables were compared between the treatments, 

evaluation days and their interaction by the Analysis of Variance (ANOVA) in an inter-

randomized design with repeated measures in time. For the variables that presented 

statistical difference, the means were compared by Tukey's post-test (p <0.05) and 

the data presented as the mean ± standard error (SE). 

A statistically significant value was found in all the variables analyzed by the 

algometer. There was a decrease in pain sensitivity and an increase in the pressure 

pain threshold (PPT) in all muscles analyzed. There was no statistically significant 

change in the maximum bite force during the period of use of the front-plateau. In 

electromyography, significant values were found in the postural patterns of right 

laterality (RL) and left laterality (LL) and chewing of raisins (CR). 

We can conclude that during the period of use of the front-plateau there was 

elevation of the PPT (reducing the sensitivity to pain) returning to the initial conditions 

after removal of the device; It was observed a decrease in the electrical stimulus for 

postural patterns of RL, LL and CR. However, the MMB was not modified during the 

use of the device. 

Key-words: orofacial pain, bite force, masticatory muscles, front-plateau, 

electromyography, algometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dor é uma experiência subjetiva que pode estar associada à lesão real ou 

potencial nos tecidos (SILVA E RIBEIRO-FILHO, 2011). Na maioria dos processos 

dolorosos a fonte da dor está no tecido com alteração estrutural ou que foi 

funcionalmente afetado por alguma alteração estrutural (DAWSON, 2008). É 

determinada por um complexo sistema de conexões neuronais e é influenciada por 

fatores biológicos, emocionais e comportamentais (COSTA, 2016). 

A disfunção temporomandibular (DTM) dolorosa é a condição de dor orofacial 

crônica mais comum. Esta é caracterizada por dor em uma ou ambas as articulações 

temporomandibulares e músculos mastigatórios e estruturas associadas, bem como 

limitações nas funções mandibulares. A patogênese da DTM dolorosa é multifatorial 

e os fatores de risco comumente associados à dor crônica de DTM incluem 

traumatismo articular e muscular, anormalidades anatômicas e fisiopatológicas, 

dificuldades psicossociais características e variabilidade genética (HARMON et al. 

2016). 

A denominação “dor orofacial” é utilizada na literatura nacional e internacional 

como termo amplo e engloba condições dolorosas provenientes da boca e face, 

próprias da área odontológica, historicamente denominadas de Disfunções 

Temporomandibular (DTM). As DTM podem ser definidas como um conjunto de 

condições dolorosas e/ou disfuncionais, que envolvem os músculos da mastigação 

e/ou as articulações temporomandibulares - ATM (NUNES et al., 2012 apud 

GOLDSTEIN, 1999). 

Por definição, dor orofacial é toda a dor associada a tecidos moles e 

mineralizados (pele, vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos) da 
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cavidade oral e da face. Usualmente, essa dor pode ser referida na região da 

cabeça e/ou pescoço ou mesmo estar associada à cervicalgias, cefaleias primárias e 

doenças reumáticas como fibromialgia e artrite reumatoide (LEEUW, 2009).  

Dor muscular local é o tipo mais frequente de dor na região orofacial e é 

muitas vezes acompanhada de abertura bucal restrita, dor ao mastigar, dor muscular 

e dor de cabeça que reduz a qualidade de vida dos pacientes (LOUCA et al., 2014). 

Paciente com dor muscular local pode ter função mastigatória prejudicada 

devido a movimentos mandibulares limitados e a dor muscular pode impedir e 

perturbar a mastigação (SHIMADA; BAAD-HANSEN; SVENSSON, 2015). 

A prevalência de DTM entre os indivíduos que apresentam pelo menos um 

sinal clínico varia de 40% a 75%. No Brasil, pelo menos um sintoma de DTM foi 

relatado por 39,2% da população. Ruídos da ATM e desvios na abertura da boca e 

nos movimentos de fechamento ocorrem em aproximadamente 50% da população 

não paciente e são considerados normais, sem a necessidade de tratamento. O 

subtipo mais comum é o DTM de origem muscular, caracterizado por dor localizada 

e sensibilidade nos músculos da mastigação (BATTISTELLA et al., 2016).  

O principal sintoma relatado por pacientes com DTM é a dor bilateral ou 

unilateral, geralmente desencadeada por movimentos da mandíbula ou por 

palpação, e a dor, por vezes, é irradiada para o pescoço. Os sistemas 

estomatognático e craniocervical estão relacionados por influência recíproca entre 

os músculos mastigatórios e cervicais (REIS, 2013). 

A condição de dor crônica nas estruturas musculoesqueléticas na região 

craniofacial tem maior prevalência em mulheres do que em homens (SHIMADA; 

BAAD-HANSEN; SVENSSON, 2015; LOUCA et al., 2014; BAGIS et al., 2012). No 
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entanto, a etiologia da DTM e sua maior prevalência em mulheres ainda não são 

totalmente compreendidas (LOUCA et al., 2014). 

No entanto, a predisposição para desenvolver a DTM também envolve 

eventos hormonais, comorbidades, fatores psicológicos e mecanismos nociceptivos, 

demonstrando a preponderância em mulheres (KIM; WOJCZYN ´SKA; LEE J-Y., 

2016; LÖVGREN et al., 2016; PACKER et al., 2015; ADÈRN et al., 2014). 

A prevalência de DTM é maior entre indivíduos de 20 e 40 anos de idade, ou 

idade média de 35 anos (OKESON, 2013; KIM; WOJCZYN ´SKA; LEE J-Y., 2016; 

TORRES et al., 2012; VOGL et al., 2016). O avanço da idade produz mudanças no 

padrão de vida e capacidade de adaptação dos indivíduos com DTM, fazendo com 

que os sinais e sintomas se tornem subclínico e percebido com menos intensidade 

ou sem serem detectados, resultando menor severidade (MAZZETTO et al., 2014). 

É sabido que a etiologia da DTM é multifatorial e que a dor muscular pode 

apresentar redução da atividade eletromiográfica e taxas reduzidas de unidades 

motoras de descarga em contrações dinâmicas, devido a alterações no padrão de 

ativação agonista-antagonista dos músculos mastigatórios, como alterações na 

atividade muscular, hiperatividade e fadiga. Dessa forma a eletromiografia de 

superfície (EMG) pode contribuir como um exame complementar na prática clínica 

da DTM (PITTA et al., 2015), investigando o sinal elétrico que emana dos músculos 

mastigatórios (OLIVEIRA et al., 2012). 

A atividade elétrica muscular em repouso é maior em pacientes com DTM, 

enquanto os potenciais EMG durante a contração voluntária máxima são reduzidos, 

em comparação com indivíduos saudáveis. A assimetria orofacial também é 

observada nos músculos da mastigação desses pacientes e envolve o padrão de 
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movimento mandibular, atividade dos músculos da mastigação e padrão de 

contração (BOUFLEUR et al., 2014). 

O equipamento eletromiográfico apresenta eletrodos de superfície que são 

colocados sobre a pele para capturar a atividade muscular convertendo o sinal 

elétrico, resultante da despolarização das unidades motoras do músculo, em 

potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico é processada e quanto maior 

essa diferença entre os eletrodos, maior será a amplitude ou a voltagem dos 

potenciais elétricos (PORTNEY, 2004), capturados pela estimulação dos 

músculoesqueléticos, auxiliando na análise do complexo neuromuscular em 

pesquisas anatomofisiológicas (SOUZA, 2010; NASSRI et al., 2009). 

A análise eletromiográfica é indicada para casos de DTM, sensibilidade 

muscular e articular à palpação, sons articulares e limitação e/ou dificuldade de 

movimento mandibular. O músculo masseter, por exemplo, em indivíduos portadores 

de DTM, geralmente usa parte de seu estoque de energia durante o repouso, uma 

vez que a atividade muscular, tanto metabólica quanto eletromiográfica é maior do 

que a de pessoas normais. Com esse diagnóstico é possível elaborar uma equação 

de regressão linear que calcula o valor adjacente de tensão RMS em repouso e em 

máxima intercuspidação. (NASSRI et al., 2009). 

O sinal eletromiográfico pode ser resultado da sobreposição dos potenciais de 

ação de todas as unidades motoras ativas do músculo. Seu manuseio envolve 

eletrodos, amplificador, filtros, registros, decodificadores e ruído. Porém, esse sinal 

pode sofrer interferências decorrentes das propriedades anatômicas e fisiológicas 

dos músculos, controle do sistema nervoso e manejo na coleta do sinal. Por isso a 

limpeza da pele, a posição dos eletrodos, a quantidade e temperatura do gel 
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condutor e a relação sinal/ruído são decisivos na qualidade do sinal coletado. 

(SOUZA, 2010). 

Quando é aplicada uma pressão brusca nos músculos e articulações, o limiar 

de dor varia muito entre as pessoas. O limiar de dor a pressão (LDP) a uma baixa 

pressão pode significar um estado generalizado de sensibilidade à dor, 

frequentemente atribuído a alteração do processamento sensorial, função endócrina 

desregulada, estado hiperinflamatório ou processos psicológicos (SLADE; 

SANDERS; GREENSPAN, 2014). 

O teste de algometria foi desenvolvido e aprimorado com a finalidade de 

calcular a sensibilidade muscular em indivíduos saudáveis e indivíduos portadores 

de diferentes desordens musculoesqueléticas. Seu método proporciona 

confiabilidade diagnóstica por seu registro ser preciso, uma vez que a aplicação da 

pressão em contato com a pele é constante, controlando a taxa e a direção de 

aplicação (LOBATO, 2007). 

Sendo assim, o algômetro é um método simples e não invasivo recomendado 

para tratamento clínico e pesquisa em pacientes com DTM (SLADE; SANDERS; 

GREENSPAN, 2014). 

A dor somática superficial é o resultado de um limiar de dor reduzida, porque 

o local da dor e a localização da sua verdadeira fonte são os mesmos, o desconforto 

que resulta da provocação no local da dor está diretamente relacionado ao estímulo 

(FARELLA et al., 2000). 

A função mastigatória tem uma inter-relação harmônica entre ATM, 

componentes neuromusculares, dente e periodonto (BORGES et al., 2013).  A força 

máxima de mordida que pode ser aplicada aos dentes varia de indivíduo para 
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indivíduo, que podem vir a desenvolver uma força de mordida mais potente ao longo 

do tempo, mas isso dependerá da dieta alimentar, práticas de exercício e relações 

esqueléticas (OKESON 2013). 

Registrar a força máxima de mordida é uma maneira de medir o estado 

funcional dos músculos mastigatórios. Vários fatores afetam a força máxima de 

mordida, incluindo o número de dentes presentes, contatos dentários, áreas de 

contato oclusal, apoio do dente posterior e orientação dos músculos da mandíbula, 

desordens temporomandibulares, morfologia do crânio (ROLDA et al., 2015). 

A FMM é a força máxima realizada pelo sujeito sobre a fragmentação de 

alimentos, diretamente relacionada com a mastigação e determinada por vários 

fatores. Existem variações de FMM que caracterizam os estágios de 

desenvolvimento humano, de acordo com as faixas etárias (TAKAKI; VIEIRA; 

BOMMARITO, 2014). 

Pessoas com oclusão dentária normal apresentam médias de força de 

mordida maiores estatisticamente significantes em relação aos grupos com 

maloclusões (ARAÚJO et al., 2014). 

As avaliações são realizadas nos primeiros molares (esquerdo e direito), força 

de mordida máxima é medida em Newtom através do pico registrado na tela. O valor 

mais alto dos três registros será considerado como força de mordida máxima do 

indivíduo (VASCONCELOS et al., 2015). 

Os sinais e sintomas de DTM podem contribuir na redução da força de 

mordida e da atividade muscular (HOTTA et al., 2008).  

A mastigação é coordenada pela função neuromuscular, envolvida por 

movimentos rápidos e precisos da mandíbula e por contínuas modulações de força. 
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A força de mordida é um dos componentes da função mastigatória exercida pelos 

músculos elevadores da mandíbula, regulada pelos sistemas nervoso, muscular, 

esquelético e dentário, ela determina a quantidade de carga destinada à quebra dos 

alimentos e esta pode ser mensurada através do uso de equipamentos específicos 

(NASCIMENTO et al., 2011). 

Dawson (2008) descreve o uso de um dispositivos desprogramador anterior 

que incluem o contato dos caninos, sendo capaz de gerar uma posição articular de 

conforto liberando a incoordenação muscular. Após o ajuste podia atingir um efeito 

significativo de conforto total. Ele também salienta que uma placa desprogramadora 

é capaz de promover conforto ao paciente em minutos ou horas. Podendo ser 

indispensável no diagnóstico diferencial de muitas desordens muitas vezes 

ignoradas e mal diagnosticadas na prática clínica. 

Para Molina (1995) o aparelho de mordida anterior elimina temporariamente a 

informação nociceptiva a partir da região oral, periodontal e articular. Pode 

reposicionar o côndilo, eliminar o contato dos dentes posteriores, deslize cêntrico e 

as interferências oclusais. Okeson (2013) classificou-os em: aparelhos de 

estabilização, de reposicionamento anterior, de mordida anterior (front-plateau). 

O front-plateau é um aparelho de acrílico duro, confeccionado com resina 

incolor autopolimerizável, usado no maxilar superior que tem contato somente com 

os dentes anteriores inferiores. É utilizado em caráter de emergência para 

diagnóstico das DTM, tem cobertura parcial com o intuito de liberar a oclusão e 

realizar a desprogramação muscular, logo, baseado nas indicações e nas limitações 

da placa de mordida anterior, esta é uma terapia conservadora, rápida e eficaz, 

principalmente quando o paciente apresenta com estado agudo de dor muscular 

local. No entanto frente ao caráter multifatorial das desordens temporomandibulares, 
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o tratamento definitivo na maioria dos casos envolve uma terapia multidisciplinar, e a 

sua eficácia depende de controles periódicos constantes (DEKON; ZAVANELLI; 

BALEEIRO, 2007; CIARCK, 1984; TERRA, 2014). 

Segundo Hotta (2008) e Bataglion (2012) o front-plateau restabelece a DVO 

(dimensão vertical de oclusão) e promove um alívio de sinais e sintomas de dor 

orofacial do paciente, podendo ser utilizado como tratamento para o cuidado inicial 

do paciente com DTM. 

Similar a alguns aspectos descrito por Nassar (2011) a respeito do Jig de 

Lucia, o front-plateau desprograma a musculatura mastigatória e facilita a 

manipulação na posição em relação cêntrica evitando o contato dos dentes 

posteriores durante a elevação mandibular e assim impede que os impulsos 

proprioceptivos guiem a mandíbula para outras posições habituais levando à perda 

da memória proprioceptiva dos dentes interferentes, promovendo o relaxamento 

muscular e facilitando a manipulação mandibular. 

Bataglion (1993) relata que o desaparecimento temporário dos contatos 

prematuros e o reposicionamento condilar em posição músculoesqueletal mais 

estável estimularia o relaxamento dos músculos mastigatórios. A desprogramação 

proprioceptiva promovida pela placa de mordida anterior permite eliminar a 

contração e o estiramento prolongado quando há contatos prematuros. 

O sucesso da terapia oclusal, seja total ou parcial, depende de um preciso 

exame clínico para uma indicação mais adequada do tipo de placa interoclusal, 

porém o uso correto dessas placas, associado ao ajuste oclusal, cooperação do 

paciente e o emprego de alguns fármacos, conduzem para o sucesso do tratamento 

com a remissão dos sinais e sintomas da desordem (MIRANDA, 2005). 
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Levando em consideração as desordens musculares já citadas e dependendo 

do perfil clínico do paciente fazer uso do front-plateau é uma alternativa de 

tratamento e poderá trazer resultados positivos para determinadas dores orofaciais. 

Para mensurar esses efeitos o equipamento eletromiográfico, o algômetro e força de 

mordida irão fazer registros orofaciais e auxiliarão no diagnóstico e evolução das 

Desordens Temporomandibulares. Esse registro poderá comprovar a importância da 

sua instalação no atendimento clínico dos pacientes com DTM que apresentam 

mialgia local nos músculos mastigatórios fornecendo subsídios à odontologia na 

tocante eficácia do front-plateau aos pacientes que procuraram atendimento.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

 Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do front-plateau em mulheres 

com diagnóstico de disfunção temporomandibular, na modificação do limiar 

de dor a pressão, força de mordida e na atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal anterior. 

 

2.2  Objetivo Específico 

 

 Avaliar a eficácia do front-plateau por meio de dois protocolos de tratamento 

distintos, um de 7 dias e outro de 30 dias, comparando os registros de 

eletromiografia superfície, força de mordida e limiar de dor à pressão. 
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3. HIPÓTESES 

 

3.1 Hipótese 1:  

 

 H1: O front-plateau modifica a força de mordida durante o uso do dispositivo. 

 H0: O front-plateau não modifica a força de mordida durante o uso do 

dispositivo. 

 

3.2 Hipótese 2:  

 

 H1: O front-plateau modifica a atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal anterior, promovendo maior equilíbrio muscular. 

 H0: O front-plateau não modifica a atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal anterior, não promovendo maior equilíbrio muscular. 

 

3.3 Hipótese 3: 

 

 H1: O front-plateau eleva o limiar de dor à pressão dos músculos masseter e 

temporal anterior, reduzindo a sensibilidade à dor. 

 H0: O front-plateau não eleva o limiar de dor à pressão dos músculos 

masseter e temporal anterior, não reduzindo a sensibilidade à dor. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  Desenho do Estudo 

Estudo clínico prospectivo longitudinal. 

 

4.2  Aspectos Éticos 

Este estudo foi realizado após a submissão e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP) sob o 

protocolo 55870716.0.0000.5419 (CAAE). Todas as participantes de pesquisa foram 

esclarecidas a respeito da pesquisa, de seus objetivos, dos procedimentos, dos 

benefícios, dos riscos, dos desconfortos, do caráter confidencial dos dados obtidos 

e, posteriormente, convidados a participar da mesma. As participantes de pesquisa 

que concordaram em participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice A) e Declaração de Participação de Pacientes 

em Pesquisas (Apêndice B). 

 

4.3  Descrição da Amostra 

Participaram da pesquisa mulheres que procuraram tratamento na Clínica de 

Odontologia da FORP-USP, no Serviço de Dor Orofacial do DAPE (Desmistificando 

o Atendimento Odontológico a Pacientes com Necessidades Especiais) da 

Faculdade de Odontologia de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo / USP (Endereço: Avenida do Café, S/N; Ribeirão Preto/SP; CEP 14040-904; 

Tel: 16 3315-4017). Considerando o cálculo amostral, foram selecionadas 22 

participantes do gênero feminino, entre 20 e 60 anos, todas portadoras de disfunção 

temporomandibular de acordo com os critérios do Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). 
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 As participantes foram submetidas inicialmente aos exames de 

eletromiografia (EMG), eletromiógrafo MyoSystem-Br1, limiar de dor a pressão (LDP) 

algômetro Kratos® e foi aferida força de mordida molar máxima (FMMM) 

dinamômetro Kratos® IDDK. Foram formados dois grupos, o grupo um (G1) com 11 

participantes usaram front-plateau por sete dias, com tempo de 16 horas nos três 

primeiros dias e por oito horas nos próximos quatro dias, tendo o tratamento 

interrompido após este período. O grupo dois (G2), com 11 participantes iniciou o  

uso do front-plateau de modo idêntico ao G1 e após sete dias continuaram usando o 

front-plateau por mais três semanas, com tempo de oito horas diárias, totalizando 

trinta dias de uso. As participantes dos dois grupos fizeram avaliação EMG, LDP e 

FMM no dia da instalação do front-plateu, sete e trinta dias após. 

 

4.4  Critérios de Inclusão 

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

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A e B), 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética da FORP/USP de acordo com a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

O perfil traçado para participar da pesquisa foram de mulheres que 

apresentavam dor miofascial especificamente nos músculos da mastigação 

masseter e temporal anterior. A predominância do sexo feminino foi com intuito de 

deixar o grupo para análise mais homogêneo possível, visto que o sexo é um dos 

fatores de variabilidade relatados na avaliação da dor (FERREIRA-VALENTE; PAIS-

RIBEIRO; JENSEN, 2011) e no exame eletromiográfico (OKESON, 2013). 

A seleção dos participantes foi realizada utilizando o RDC/TMD, segundo 

Dworkin e LeResche (1992). Este questionário classifica as DTM mais comumente 
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encontradas, para selecionar o grupo de participantes e aumentar a confiabilidade 

de diagnóstico demonstrada em estudo, melhorando a reprodutibilidade entre 

clínicos e facilitando a comparação de resultados entre pesquisadores. 

Participaram da pesquisa mulheres que procuraram tratamento na Clínica do 

Serviço de Dor Orofacial do DAPE/FORP-USP, todas do sexo feminino 

independente de raça, padrão e condições sociais que apresentam condições físicas 

e psicológicas para participar da pesquisa e que relataram dor na região orofacial, 

na cabeça, na articulação temporormandibular, nos músculos da mastigação, no 

pescoço e/ou nuca, incluindo sinais e sintomas de DTM (capacidade limitada de 

abertura mandibular, desvios nos movimentos da mandíbula, ruídos articulares, dor 

nos músculos da mastigação e na ATM e/ou na região orofacial).  

Estas particiantes deveriam ser dentadas anteriormente de canino a canino 

superior e inferior e ter pelo menos os primeiros molares antagonistas dos dentes 

posteriores de ambos os lados da arcada. 

 

4.5  Critérios de Exclusão 

Foram excluídas da pesquisa mulheres que não preencheram os requisitos 

para instalação dos dispositivos do front-plateau e/ou a qualquer momento 

independente do estágio de desenvolvimento do trabalho não quiseram dar 

continuidade ao tratamento. 

Foram também excluídos da pesquisa mulheres com ausência de estabilidade 

oclusal posterior; ausência de dentes anteriores superiores; ou que fazem uso de 

próteses na região posterior, fossem elas próteses parciais removíveis ou próteses 

fixas; assim como quem tivesse implante; As participantes também não poderiam 

estar realizando tratamentos que interferissem na atividade muscular, direta ou 
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indiretamente, durante o período da realização da pesquisa, como tratamento 

ortodôntico, terapia fonoaudióloga e tratamento otorrinolaringológico; utilização de 

medicamentos que possam interferir na atividade muscular como anti-histamínicos, 

sedativos, xaropes, homeopatia ou outras drogas depressoras do Sistema Nervoso 

Central; presença de distúrbios de origem sistêmica ou local que pudessem 

comprometer o crescimento craniofacial ou sistema mastigatório, como distúrbios 

neurológicos, paralisia cerebral, entre outros. 

Inicialmente foi preenchida uma ficha de anamnese (Apêndice A – 

RDC/TMD Examination Form) criado por Dworkin; LeResche (1992). É um 

protocolo internacional válido para auxiliar no diagnósticos para DTM destinado a 

ambientes clínicos e aplicados em ambientes de pesquisa. A ficha de anamnese 

RDC/TMD contém questionário que abrangem informações quanto aos sinais, 

sintomas e análise das condições físicas e psicológicas do participante. 

Em seguida, após o preenchimento do formulário, foram realizados os exames de: 

eletromiográfia, limiar de dor à pressão e força de mordida. 

 

4.6  Eletromiografia 

Para realização do exame eletromiográfico foi utilizado o Eletromiógrafo 

MyoSystem-Br1 P84 DataHominis Tec. Ltda, Brasil, versão portátil acoplada a um 

notebook (Figura1) que contém o programa virtual Myosystem I versão 3.5 (Figura 2) 

que permite armazenar a execução dos exames. Ele é pertencente ao Laboratório 

de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento de Morfologia, Fisiologia 

e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP/USP. 
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O eletromiógrafo é constituído por doze canais, sendo oito canais para 

eletromiografia e quatro canais auxiliares (Figura 3), com sistema de aquisição de 

dados de alto desempenho e software para controle, armazenamento, 

processamento e análise de dados. Os conectores possuem saídas de tensão CC 

de ± 12V @ ± 100 mA, CMRR (relação de rejeição em modo comum) de 112 dB @ 

60dB, impedância de entrada para eletrodos passivos 1010 Ohms/6pf, correntes bias 

Figura 1: Eletromiógrafo acoplada a um notebook 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 2: Eletromiógrafo MyoSystem-Br1 3.5 

Fonte: arquivo pessoal 
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de entrada para eletrodos ativos de ±2nA, proteção contra sobretensões e filtros 

passa baixa para eliminação de ruído de 5Hz a5KHz (NASSAR, 2011; SAVARIS 

2011; SIÉSSERE et al., 2009; LEITE, 2012). 

A captação do sinal elétrico é obtida em microvolts (µv), podendo seguir 

variações do processo matemático do sinal, como: valores de amplitude máxima ou 

mínima; valor integrado; envoltório linear; variáveis espectrais ou de frequência do 

sinal. Uma fórmula frequentemente utilizada na análise do sinal elétrico é o uso da 

raiz quadrada média que é realizada pelo cálculo da raiz da média dos quadrados, 

outra é a captação do valor original, que se refere à média calculada pelo programa 

ou por meio de fórmula matemática (ONCINS; VIEIRA; BOMMARITO, 2014). 

 

 

 

Para que os estímulos eletromiográficos sejam registrados no computador 

são utilizados eletrodos. Os eletrodos ativos simples de superfície (Figura 4) 

apresentam dois contatos de prata 10,0 x 1,0mm e distância de 10,0 mm entre eles 

fixos em um encapsulamento de resina de 40x20x5 mm, os quais entrarão em 

contato direto com a pele para captura dos estímulos musculares. São necessários 

quatro eletrodos ativos, dois para posicionar na região mais volumosa de cada 

músculo masseter e os outros dois na porção anterior dos músculos temporais com 

Figura 3: Eletromiógrafo MyoSystem-Br1 P84 

Fonte: arquivo pessoal 



Materiais e Métodos | 49 

 

 

auxílio da fita crepe (NASSAR, 2011; SAVARIS 2011; SIÉSSERE et al., 2009; 

LEITE, 2012). 

O  eletrodo de referência ou eletrodo terra (Figura 5) é único, circular de aço 

inoxidável (3 cm de diâmetro) e fixado diretamente na pele, especificamente no 

dorso do punho (Figura 6). 

       

 

 

 

Antes de instalar os eletrodos, a pele do participante foi limpa com álcool 70º 

para eliminar resíduos que pudessem interferir nos resultados. Em seguida os 

eletrodos foram alinhados no centro da zona de inervação (ponto motor), 

longitudinalmente e paralelamente ao sentido das fibras musculares, guardando 

sempre uma distância entre cada par de 1,5 cm, a partir do centro dos eletrodos. Um 

Figura 6: Eletrodo de Referência (terra) no dorso do punho 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 5: Eletrodo de Referência (terra) 

     Fonte: arquivo pessoal 

Figura 4: Eletrodo Ativo 

Fonte: arquivo pessoal 
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profissional treinado realizou manobras de palpação dessas regiões orientando o 

participante a executar o apertamento dos dente (contração voluntária em máxima 

intercuspidação) assegurando a localização precisa dos músculos (masséteres e 

temporais – Figura 7) para instalar o eletrodo e pode registrar os movimentos 

mandibulares para análise no programa virtual Myosystem I versão 3.5 (SPAGNOL 

et al., 2016; GARCIA et al., 2014; NASSAR, 2012; DE LUCA, 1997). 

Para realizar o exame de eletromiografia, os participantes foram  mantidos 

sentados em uma cadeira de escritório confortável com os olhos abertos, em sua 

postura natural, com a cabeça orientada conforme o Plano Horizontal de Frankfurt, 

com as solas dos pés apoiados ao chão, de acordo com a figura 8 (KROLL; BÉRZIN 

e ALVES, 2010).  

                         

 

 

Cazal et al. (2016) realizou testes eletromiográficos com alimentos naturais e 

cápsulas de mastigação e verificou similaridade dos resultados tanto para alimentos 

naturais quanto para cápsulas de mastigação. Sendo assim, para execução dos 

Figura 7: Posicionamento para Exame 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 8: Posicionamento para Exame 

Fonte: arquivo pessoal 
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movimentos mastigatórios foram selecionados os alimentos: amendoim tipo japonês, 

uva-passa e parafilme (Figura 9, 10 e 11). 

                               

  

 

As uvas-passas e o parafilme foram escolhidos por sua consistência suave e 

ser alterado ao mastigar. A uva-passa é um alimento natural que poder ser engolido, 

já o parafilme deve ser desprezado após a análise. O amendoim tembém é um 

alimento natural que poder ser engolido mas apresenta uma consistência mais difícil 

e está relacionado à necessidade de um aumento da força de moagem e à 

necessidade mandibular de mais largo movimentos que requerem uma maior 

coordenação entre os músculos envolvidos nos movimentos (CAZAL et al., 2016). 

Em seguida os participantes foram orientados a posicionar a mandíbula em 

repouso, contração voluntária máxima (CMV) e contração voluntária máxima com 

parafilme, por quatro segundos. A lateralidade direita, lateralidade esquerda, 

protrusão, movimentos mastigatórios com amendoim, uvas-passas e parafilme, por 

10 segundos. A mastigação não habitual feita com um filme de parafina plástica,  um 

material inerte - Parafilm M, que tinha sido dobrado (18x17x4mm, peso 245 mg) e 

colocado em ambos os lados das arcadas dentárias (LEITE, 2012). 

Já na mastigação habitual os sinais eletromiográficos foram adquiridos com 

cinco gramas de passas e cinco gramas de amendoim. 

Durante o registro eletromiográfico o ambiente deverá ser tranquilo e 

silencioso. A cada análise serão dadas as instruções e explicações necessárias, 

Figura 9: Amendoins 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 10: Uva-Passa 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 11: Parafilme 

Fonte: arquivo pessoal 
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solicitando sempre ao indivíduo respirar lenta e pausadamente para se manter o 

mais calmo possível (SAVARIS, 2011). Visto que as atividades EMG dos músculos 

mastigatórios podem ter os sinais distorcidos por vários fatores, sejam eles 

musculares ou extramusculares. Incluindo a colocação do eletrodo, posição do 

corpo, impedância da pele, distribuição da gordura subcutânea, tipo e tamanho da 

fibra muscular, função fisiológica, estresse emocional, atividade parafuncional, tipo 

de eletrodo utilizado, estado da dentição, o tamanho e a textura dos alimentos além 

das conversas paralelas (MOUSA et al., 2016; CASTROFLORIO et al., 2006; 

LEHMAN, 2002). 

 

4.7  Força de Mordida  

A força máxima de mordida varia para cada indivíduo de acordo com o 

gênero, dieta e morfologia da face. Sendo possível aumenta-la com a prática de 

exercícios. Em geral, mulheres atingem entre 35,8 a 44,9 kgf (350 a 439 N) como 

força máxima de mordida, já os homens apresentam um patamar maior, entre 53,6 a 

64,4 kgf (524 a 630 N). Conseqüentemente, indivíduos ou até etnias que possuam 

em sua dieta uma maior porcentagem de alimentos mais duros desenvolvem uma 

força de mordida maior (OKESON, 2013). 

Para obtenção da força de mordida máxima foi utilizado um dinamômetro 

modelo IDDK* Kratos – Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, São Paulo, Brasil, 

com capacidade de 100 Kgf (Kilograma-Força), adaptado para a condição bucal, 

pertencente ao Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto  – FORP/USP. 

O dinamômetro é um equipamento utilizado para medir força, usa tecnologia 

eletrônica de alta precisão e um circuito que indica o abastecimento de força 
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facilmente visualizados no visor digital. É constituído de uma parte digital (Figura 12) 

que registra os valores das mensurações, e um suporte que será posicionado sobre 

a coroa do dente para morder (Figura 13), provido de duas hastes que contém nas 

extremidades discos de teflon (Figura 14), sobre os quais aplica a força em cada 

extremidade (VASCONCELOS et al., 2015; SILVA et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Hastes do Dinamômetro que contém nas extremidades discos de teflon. 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 12: Base do Dinamômetro Kratos® IDDK que registra o pico em Kgf 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 13: Suporte do Dinamômetro para realização do exame. 

Fonte: arquivo pessoal 
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Antes de qualquer registro ele é limpo com álcool 70% e protegido com 

dedeira de latex descartável, posicionado nas hastes do dispositivo de mordida entre 

cada processo como medida de biossegurança (VASCONCELOS et al., 2015; 

SILVA et al., 2015; TAKAKI; VIEIRA e BOMMARITO, 2014). 

A mensuração da força de mordida foi realizada de modo similar ao exame 

eletromiográfico, com os participantes sentados em cadeiras confortáveis, com as 

mãos sobre as coxas e sola dos pés apoiados ao chão (Figura 8). 

Antes de realizar os registros, os participantes receberam instruções e 

ensaios de mordida detalhadas quanto aos procedimentos a fim de assegurar a 

confiabilidade do processo. O dispositivo foi colocado alternadamente nos primeiros 

molares e em ambos os lados da arcada dentária (Figura 15). As voluntárias foram 

convidadas a morder a dinamômetro três vezes "o mais forte que podiam", com um 

intervalo de descanso de 2 minutos entre os registros. O pico mais alto das três 

medições foi considerado a força de mordida máxima, sendo utilizado para análise 

estatística (VASCONCELOS et al., 2015; SZYMAŃSKA E SIDOROWICZ, 2015; 

SIDOROWICZ J. E SZYMAŃSKA, 2015; SILVA et al, 2015; TAKAKI; VIEIRA E 

BOMMARITO, 2014; COSTA, 2013). Segundo Silva et al. (2015) a escolha do 

primeiro molar permanente se deve ao fato de ser considerado uma das regiões com 

maior força mastigatória. 
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O equipamento apresenta uma escala em quilograma-força (kgf), newtons (N) 

ou força de libras. Uma tecla “zero” que permite o controle exato dos valores obtidos 

e também registra o “pico”, que facilita a leitura da força máxima durante a obtenção 

dos valores.  Na tela digital (Figura 12) é gravado a força máxima durante as 

medições e aplicada em 100 kgf, adaptadas às condições orais (VASCONCELOS et 

al., 2015; SIDOROWICZ  J. e SZYMAŃSKA, 2015; SZYMAŃSKA E SIDOROWICZ, 

2015; TAKAKI; VIEIRA e BOMMARITO, 2014). 

A força de mordida é um dos indicadores de bom funcionamento do sistema 

estomatognático e seu valor é usado para diagnosticar doenças do sistema 

músculoesquelético facial (KOC, 2010). Muitos fatores influenciam o valor da força 

de mordida. Eles incluem a extensão da abertura da mandíbula, a saúde dental e 

superfície de teste. A força de mordida é muito maior em molares em comparação 

aos incisivos (SZYMAŃSKA E SIDOROWICZ, 2015). 

 

4.8  Algometria  

Para quantificar o limiar de dor à pressão, foi utilizado o algômetro de pressão 

digital da marca KRATOS®, modelo DDK 20, ano 2006, São Paulo-SP. É um 

Figura 15: Posicionamento para Exame 

Fonte: arquivo pessoal 
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equipamento composto por duas partes: uma foi usada pelo examinador (base 

digital) e a outra ficou com o participante (controle - Figura 16). 

 

 

 

O diferencial do algômetro em comparação ao dinamômetro é que o 

algômetro apresenta uma haste com uma ponta circular chata de 1 cm2 de diâmetro 

logo acima da base digital (Figura 17) e um controle com um botão vermelho que 

será entregue ao participante para ser acionado no momento que sentir desconforto 

durante a pressão no músculo. 

 

 

 

Foi solicitado às participantes que relaxassem a musculatura facial por 

aproximadamente um minuto sendo orientado a não manter os dentes em oclusão 

(COSTA, 2013) e sentará confortavelmente em uma cadeira com os pés apoiados ao 

chão (Figura 8). 

Figura 17: haste do algômetro com uma ponta em forma circular chata de 1 cm2 de diâmetro. 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 16: Base do algômetro de pressão digital da marca KRATOS®, modelo DDK 20. 

Fonte: arquivo pessoal 
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O examinador fica com a porção do algômetro que possui uma haste e uma 

ponta em forma circular chata de 1 cm2 de diâmetro, similar à ponta do dedo 

indicador que será colocada no ponto testado posicionado a 90º. O aparelho foi 

previamente limpo com álcool 70 e protegido com papel filme.  A parte plana dessa 

ponta entrou em contato com a face do indivíduo e para diminuir o desconforto do 

participante será acoplado um feltro protetor adesivo em sua parte ativa (MACIEL et 

al., 2014; LOBATO, 2007). O controle ficou nas mãos do participante para sinalizar 

ao examinador o momento exato em que deve parar de aplicar pressão (COSTA, 

2013). 

Foram selecionados os músculos masseter e temporal do lado direito e 

esquerdo para executar a aplicação da força - Figura 18 (MICHELOTTI et al, 2000). 

A mensuração foi feita em sequência padronizada com intervalo de 10 segundos 

entre cada ponto: masseter direito e temporal direito, masseter esquerdo e temporal 

esquerdo. Após quatro minutos a sequência foi repetida (COSTA, 2013). Foram 

realizados um total de três registros pelo algômetro em cada sessão que foi feita a 

análise algométrica, e destes o registro mais alto foi utilizado para compor a análise 

estatística. 

 

 
Figura 18: Posicionamento para Exame 

Fonte: arquivo pessoal 
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Antes de qualquer intervenção, o examinador foi submetido a treinamento 

para se familiarizar com o aparelho e padronizar o posicionamento à região muscular 

pré-definida durante o exame. Nessa etapa inicial houve a supervisão de um 

profissional experiente (CUNHA et al., 2011). 

Como descrito por Fryer, Morris e Gibbons (2004) o algômetro foi colocado ao 

longo de um ponto de referência e a pressão foi aumentada lentamente. 

Foi orientado à participante que nela seria aplicado uma pressão contínua e 

crescente a cada segundo até ela registrar o desconforto doloroso. A aplicação da 

força foi medida em quilograma-força (Kgf) ou libras por cm², (BUENO, 2014; 

FERREIRA, 2014; SIVIERO et al, 2013; KIAŁKA et al., 2016; Fryer, Morris e 

Gibbons, 2004). A algometria foi realizada com uma mão e a outra serviu de 

anteparo para que o participante não tirasse a cabeça da posição – Figura 18 

(CUNHA et al., 2011; PIOVESAN, 2001). 

Para assegurar a recolocação da ponta do algômetro nos sítios selecionados 

foi orientado ao participante executar o apertamento dos dentes (contração 

voluntária em máxima intercuspidação) assegurando a localização precisa dos 

músculos (masséteres e temporais anteriores – Figura 18) para que a parte ativa do 

algômetro (haste com a ponta circular chata de 1 cm2 de diâmetro) protegido pelo 

feltro adesivo entrasse em contato com as superfícies selecionadas (músculo 

masseter e temporal) para registrar o limiar de dor a pressão. 

O diferencial da base do algômetro em comparação ao dinamômetro é que o 

algômetro apresenta uma haste com uma ponta circular chata de 1 cm2 de diâmetro 

logo acima da base digital (Figura 17) e um controle com um botão vermelho que 

será entregue ao participante. 
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O algômetro digital garante um diagnóstico mais preciso e diminui a 

quantidade de falso-positivo obtida pelos testes diagnósticos no exame físico da 

ATM (CUNHA et al., 2011). 

 

4.9  Front-Plateau 

Com base nas dores relatadas nas DTM, a placa de mordida anterior ou front-

plateau tem como função principal a desoclusão dos dentes posteriores, eliminando 

assim os contatos prematuros e as interferências oclusais que possam estar 

prejudicando a função normal do sistema mastigatório (DEKON; ZAVANELLI; 

BALEEIRO, 2007). Uma das indicações dessa placa de mordida anterior é para 

desordens musculares que estejam associadas à instabilidade ortopédica ou má 

oclusão súbita com hábitos parafuncionais, porém o seu uso é indicado por um 

período curto, visto que o uso prolongado e em demasia poderia causar extrusão 

dos dentes posteriores, resultando em uma mordida aberta anterior (DEKON, 

ZAVANELLI, BALEEIRO, 2007) e estabelecer uma nova dimensão vertical (CIARCK, 

1984).  

Esse aparelho apresenta vantagens como rapidez na confecção, a instalação 

imediata, auto-retentividade e eficiência na obtenção dos resultados (BATAGLION, 

1993).  

O front-plateau é um dispositivo eficaz, de baixo custo para uma desordem 

que vem tendo um aumento em sua incidência nos últimos anos (TERRA, 2014).  

No momento em que a participante chegava à clínica de DTM e Dor Orofacial 

da FORP-USP foi feito primeiramente a anamnese RDC/TMD que abrange o exame 

físico e psicológico da participante através do Eixo I e Eixo II (Apêndice C). Após a 

anamnese quando o perfil do participante era enquadrado para realizar a pesquisa, 
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considerando que as faixas etárias das participantes selecionadas eram entre 20 a 

60 anos, as mesmas autorizavam sua participação assinando o TCLE e a 

Declaração (Apêndice A e B) e dava-se sequência a avaliação eletromiográfica, 

dinamométrica e algométrica. Após realizar os citados exames o paciente deu início 

ao atendimento clínico para iniciar a confecção do front-plateau. 

Na confecção do front-plateau foi utilizado materiais (Figura 19) para realizar a 

técnica direta (Figura 22). Inicialmente foi feito isolamento relativo com rolete de 

algodão nos lábios superiores e inferiores, com auxílio do cotonete foi colocado 

vaselina sólida para proteger as arcadas dentais superiores e inferiores (de canino a 

canino), prevenindo possíveis retenções durante a manipulação da resina. No pote 

dappen de vidro foi manipulado a resina acrílica incolor autopolimerizável pó (10g) e 

com auxílio do conta-gotas era despejado a resina acrílica incolor autopolimerizável 

líquido (10ml) e misturado com a espátulas nº 31 (Figura 20). 

 Após misturar espera-se adquirir a consistência plástica, para então retirar a 

resina do pote dappen de vidro e imergir no grau de borracha com água para facilitar 

sua manipulação até adquirir o aspecto similar de um “rolete de algodão” (Figura 21) 

e então inserir na arcada superior (Figura 22), tomando cuidado com o tempo de 

presa, retirando e colocando a resina na arcada, sempre voltando ao grau de 

borracha com água para controlar a temperatura do material além de prevenir a 

ocorrência de retenções nos dentes. Nesta mesma etapa foi orientado ao paciente 

ocluir em relação cêntrica e com o auxílio de uma espátula de madeira determinou-

se o espaço de desoclusão posterior, aguardando a resina atingir a fase borrachóide 

e densa até resina estar totalmente polimerizada (Figura 23). 
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Figura 20: Manipulação da Resina 
acrílica pó e líquido. 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 21: Resina acrílica na fase plástica 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 22: Manipulação da resina acrílica na arcada superior 

Fonte: imagens cedidas pelo Prof. Dr. César Bataglion 

Figura 19 – Materiais para confecção do Front-Plateau 

Fonte: arquivo pessoal 



62 | Materiais e Métodos 

 

 

 

 

 

Após a oclusão, acentuar o registro oclusal com lápis e retirar as retenções da 

arcada que impedem que sejam executados os movimentos livres (Figura 24). 

                   

 

 

Com o auxílio da Pinça Miller e papel carbono articular Accu Film, procedeu-

se fazer os devidos ajustes oclusais (Figura 25) com as brocas maxicute e minicute 

de modo a encontrar os pontos de contato oclusal e o registro da guia canina. Em 

seguida realizou-se o polimento com mandril e tira de lixa, brocas de polimento de 

granulação grossa, média e fina. E por fim levou-se a politriz de bancada (Figura 26) 

utilizando na sequência para polimento o cone de feltro com pedra pomes (Figura 

27), a roda de pano com pedra pomes (Figura 28) e Roda de Flanela Seca com Kaol 

(Figura 29). 

Figura 24: Registro oclusal 
acentuado com lápis. 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 25: Ajustes para obter o 
contato oclusal e guia canina 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 23: Oclusão com auxílio do palito de picolé 

Fonte: arquivo pessoal 
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Após o polimento, o front-plateau foi entregue a paciente com as devidas 

orientações de uso, manutenção e auto-cuidado (Figura 30) e os devidos retornos a 

Clínica de DTM e Dor Orofacial da FORP-USP repetindo as análises EMG, LDP e 

FMM até concluírem a coleta de dados através desses registros. 

 

 

Figura 26: Politriz de Bancada ½ 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 27: Cone de Feltro com pedra pomes  

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 28: Roda de Pano com Pedra-Pomes 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 29: Roda de Flanela Seca com Kaol. 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 30 – Front-Plateau instalado na cavidade oral 

Fonte: imagens cedidas pelo Prof. Dr. César Bataglion 
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4.10 Análise estatística 

Foi realizada com auxílio do software R (R® Foundation for Statistical 

Computing, Áustria). Inicialmente testou-se a normalidade dos resíduos (teste de 

Shapiro-Wilk) e homocedasticidade das variâncias (teste de variância) de todos os 

parâmetros estudados. Os valores reais ou transformados das variáveis foram 

comparados entre os tratamentos, dias de avaliação e sua interação pela Analise de 

Variância (ANOVA) em um delineamento interamente casualizado com medidas 

repetidas no tempo (dias de avaliação). Quando o resultado foi significativo, as 

médias foram comparadas pelo pós-teste de Tukey. A significância para todos os 

testes foi fixada em 95% (p<0,05) e os dados apresentados como a média ± o erro 

padrão (EP).  

 

4.11 Participantes 

No cálculo amostral foi obtido o “n” referente a 22 participantes (11 

participantes usaram o front-plateau por 7 dias e os outros 11 participantes usaram 

durante 30 dias, mas ambos os grupos fizeram os exames iniciais no momento da 

instalação e repetiram o exame após 7 e 30 dias) sendo mulheres entre 20-60 anos. 

Considerando a amostra (n=22) foram recrutados 81 participantes para a pesquisa, 

dentre estes 24 participaram de todas as etapas da pesquisa, 44 foram excluídos, 4 

começaram mas não concluíram todas as etapas da pesquisa, 9 apresentaram 

indicação para participar da pesquisa mas já havia sido atingido o número 

necessário de participantes. 
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5. RESULTADOS 

 

Para realizar a análise eletromiográfica, limiar de dor a pressão e força de 

mordida, foram analisadas 24 mulheres, com idade média de 37,70±13,33 anos de 

idade. Todos os participantes eram do sexo feminino, apresentavam no mínimo os 

elementos dentais anteriores (de canino a canino) e primeiro molar superior e inferior 

de ambos os lados da arcada, além de diagnóstico de dor miofascial estabelecido de 

acordo com os critérios clínico do eixo I do RDC/TMD. As participantes foram 

aleatoriamente divididas em dois grupos experimentais do mesmo número. O grupo 

1 (G1) utilizou o front-plateau durante 7 dias (n=12). O grupo 2 (G2) utilizou o front-

plateau durante 30 dias (n=12). 
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5.1  - Análise Eletromiográfica – Padrões Posturais de Atividades 

Estáticas. 

 

5.1.1 - Condição de Repouso Mandibular 

5.1.2 - Condição de Protrusão Mandibular 

5.1.3 - Condição de Contração Voluntária Máxima (CVM) 

5.1.4 - Condição de Contração Voluntária Máxima (CVM) com Parafilme 

5.1.5 - Condição de Lateralidade Direita 

5.1.6 - Condição de Lateralidade Esquerda 

 

Na condição de repouso mandibular; protrusão mandibular; contração 

voluntária máxima (CVM) e contração voluntária máxima (CVM) com parafilme; não 

houve diferença significante (p ≤ 0,05) entre os grupos para os músculos masseteres 

e temporais nem entre os dias avaliados da utilização do Front-Plateau (Tabela 1). 

Na condição de lateralidade direita, houve diminuição da atividade EMG 

(p=0,0444) para o músculo masseter direito no Grupo 1 (G1) no dia 07 da utilização 

do Front-Plateau, após a suspensão houve aumento da atividade EMG no dia 30 

(Tabela 1 e Figura 1). Ademais, na condição de lateralidade Direita para o músculo 

masseter esquerdo (ME) o Grupo 2 (G2) apresentou menor atividade EMG 

(p=0,0301) no dia 30 da utilização do Front-Plateau em comparação ao G1 (Tabela 1 

– Figura 1). O músculo temporal direito (TE) dos participantes do Grupo 2 (G2) aos 

30 dias apresentou a menor atividade EMG (p=0, 0420) da utilização do Front-

Plateau em comparação ao G1 (Tabela 1 – Figura 1). 

Já o músculo temporal esquerdo (TE) dos participantes do Grupo 2 (G2) aos 

30 dias apresentou a menor atividade EMG (p=0, 0391) - Tabela 1 e Figura 1. 



  Resultados | 69 

 

 

Na condição de lateralidade esquerda, houve diminuição da atividade EMG 

(p=0,0444) para o músculo temporal direito do Grupo 2 (G2) aos 30 dias em 

comparação ao período inicial, sendo esses valores inferiores aos Grupo 1 nos 

mesmos períodos (Tabela 1 – Figura 2). 
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Tabela 1. Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados EMG (RMS) nas condições posturais estáticas de: repouso mandibular, protrusão 
mandibular, contração voluntária máxima (CVM), contração voluntária máxima (CVM) com Parafilme, lateralidade direita e lateralidade esquerda para os 
músculos: masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, nos 
períodos: I (momento da consulta), II (7º dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

GRUPOS G 1 G 2 Valor 
de p 
P-
Grupo 

Valor 
de p 
P-Dia 

Valor 
de p 
P-GxD Períodos 

Padrões  
Posturais e 
Músculos 

 

I 

 

II 

 

III 

 

I 

 

II 

 

III 

Repouso          

Masseter Direito 3,90±0,75 3,50±0,33 4,26±0,61 4,09±0,47 4,66±0,67 3,57±0,30 0,3319 0,7447 0,2427 

Masseter Esquerdo 3,76±0,80 4,12±0,52 3,79±0,24 5,16±1,12 5,06±0,57 3,70±0,29 0,1141 0,4561 0,3759 

Temporal Direito 3,61±0,35 4,60±0,71 4,06±0,36 4,52±0,47 5,14±0,77 4,19±0,70 0,0979 0,5003 0,3632 

Temporal Esquerdo 3,79±0,29 5,12±0,90 4,49±0,38 4,72±0,36 6,11±0,62 4,79±0,50 0,1688 0,0875 0,4694 

Protrusão          

Masseter Direito 25,14±5,97 25,92±5,07 23,59±4,96 21,94±4,48 29,26±9,34 19,96±4,45 0,7959 0,6675 0,9811 

Masseter Esquerdo 22,14±5,33 24,66±6,00 21,88±4,93 15,16±2,85 23,52±8,51 17,45±4,03 0,4374 0,4954 0,9513 

Temporal Direito 5,86±1,16 6,50±1,20 5,30±0,57 6,53±0,60 7,23±1,10 6,60±1,10 0,3002 0,5878 0,7360 

Temporal Esquerdo 7,66±1,79 5,83±0,76 5,09±0,45 6,92±1,01 7,50±0,86 8,68±1,82 0,2221 0,7789 0,2247 

CVM          

Masseter Direito 110,50±20,80 85,60±12,90 85,80±11,20 98,60±11,00 118,40±18,70 104,80±21,80 0,5543 0,5603 0,1886 

Masseter Esquerdo 102,30±16,90 86,70±12,60 85,10±11,00 109,20±22,00 94,20±12,70 125,60±36,00 0,6857 0,7536 0,8326 

Temporal Direito 41,72±5,75 42,41±5,62 39,62±5,67 46,90±5,50 51,15±7,02 40,20±6,02 0,5025 0,2182 0,5833 

Temporal Esquerdo 58,10±9,12 48,87±6,63 57,43±9,73 58,48±6,56 62,50±10,10 52,57±9,97 0,8171 0,6568 0,3247 

CVM com Parafilme          
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Masseter Direito 153,80±22,00 130,10±19,90 114,60±13,30 193,30±25,10 190,10±28,40 183,10±30,80 0,0837 0,1640 0,7202 

Masseter Esquerdo 134,70±26,30 118,90±16,90 116,30±10,70 190,20±39,00 129,70±15,20 182,70±34,90 0,1914 0,2290 0,2766 

Temporal Direito 55,94±7,71 58,83±6,89 58,58±7,42 72,38±9,29 68,72±6,55 63,34±6,37 0,2549 0,7769 0,4955 

Temporal Esquerdo 69,80±11,50 61,19±8,17 65,80±11,60 81,20±14,70 75,50±11,90 83,80±14,50 0,3120 0,8482 0,9380 

Lateralidade Direita          

Masseter Direito 6,87±2,39ab 4,01±0,40a 10,10±3,24b 6,59±1,26ab 8,01±2,70ab 5,86±1,26a 0,4719 0,5102 0,0444* 

Masseter Esquerdo 14,58±4,45ab 13,46±3,46ab 17,31±3,88b 13,77±2,59ab 9,97±2,36ab 7,13±0,96a 0,3216 0,8759 0,0301* 

Temporal Direito 7,14±1,29ªab 7,76±1,06b 9,38±2,15b 8,71±1,66ab 10,01±2,44ab 5,56±0,53a 0,8185 0,5649 0,0420* 

Temporal Esquerdo 5,69±0,59b 4,97±0,48ab 4,96±0,59a 6,83±0,94b 6,46±0,91ab 5,12±0,52a 0,3738 0,0391* 0,6104 

Lateralidade Esquerda          

Masseter Direito 12,10±3,81 11,28±2,59 22,60±11,70 11,97±3,86 17,25±5,09 10,37±4,04 0,7062 0,1809 0,2284 

Masseter Esquerdo 5,68±1,20 5,40±1,09 15,80±10,10 9,11±2,08 12,49±3,72 7,35±1,25 0,1135 0,7471 0,5346 

Temporal Direito 6,14±1,60ab 5,87±1,02ab 11,47±6,53b 6,10±0,66ab 7,84±1,22b 4,63±0,46a 0,4466 0,0685 0,0244* 

Temporal Esquerdo 8,90±2,44 6,20±0,66 20,60±12,30 11,25±3,29 10,60±2,36 8,33±1,29 0,4361 0,959 0,2712 

Estatística Significativa, P < 0,05. 

Letras a b representam significância (p<0,05) no teste de Tukey 
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Figu
Figura 1. Representação gráfica dos Valores médios, ± erro padrão (±) dos dados EMG (RMS) na condição de 
Lateralidade Direita para os músculos: masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 
temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, nos períodos: I (momento da consulta), II (7º dias) 
e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

 

Figura 2. Representação gráfica dos Valores médios, ± erro padrão (±) dos dados EMG (RMS) na condição de 
Lateralidade Esquerda para os músculos: masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) 
e temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, nos períodos: I (momento da consulta), II (7º 
dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 
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5.2 - Análise Eletromiográfica – Padrões Posturais de Atividades 

        Dinâmicas. 

 

5.2.1 -  Condição de Mastigação de Uva-Passa 

5.2.2 -  Condição de Mastigação de Amendoim 

5.2.3 -  Condição de Mastigação de Parafilme 

 

Na condição de mastigação de uva-passa, houve diminuição da atividade 

EMG (p=0,0444) para o músculo temporal direito dos participantes do Grupo 2 (G2) 

no período de 30 dias em comparação ao período inicial da utilização do Front-

Plateau (Tabela 2 e Figura 3). 

Na condição de mastigação de amendoim e condição de mastigação de 

parafilme, não houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) do grupo 1 (G1) em 

comparação ao grupo 2 (G2) para os músculos masseteres e músculos temporais e 

seus respectivos períodos antes da instalação, 07 dias e 30 dias da utilização do 

Front-Plateau (Tabela 2). 
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Tabela 2. Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados EMG (∫env) nas condições posturais dinâmicas de: Mastigação Parafilme, 
Mastigação Uva e Mastigação Amedoim para os músculos: masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) 
correspondente aos Grupos G1 e G2, nos períodos: I (momento da consulta), II (7º dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

GRUPOS G 1 G 2 Valor de p 
P-Grupo 

Valor de p 
P-Dia 

Valor 
de p 
P-
GxD 

Períodos 

Padrões  
Posturais e 
Músculos 

 

I 

 

II 

 

III 

 

I 

 

II 

 

III 

Mastigação Parafilme          

Masseter Direito 186,20±21,70 178,60±28,70 195,50±30,40 200,80±27,40 229,40±38,10 188,80±32,50 0,7061 0,8045 0,2918 

Masseter Esquerdo 176,10±33,80 183,50±27,60 194,70±36,30 169,30±25,90 176,40±38,80 186,40±52,60 0,7015 0,8503 0,7050 

Temporal Direito 83,46±7,92 90,16±9,87 91,60±10,50 97,50±14,70 102,20±19,50 77,60±9,56 0,9368 0,5307 0,3149 

Temporal Esquerdo 94,30±11,60 85,80±10,20 112,30±16,80 95,10±14,80 102,50±19,40 95,20±18,10 0,7705 0,8071 0,3522 

Mastigação Uva          

Masseter Direito 127,90±15,30 101,40±14,40 94,60±10,30 102,30±16,90 104,30±19,00 75,09±9,15 0,2374 0,0842 0,2961 

Masseter Esquerdo 89,30±14,80 82,2±15,40 89,65±9,40 96,70±13,90 71,20±11,60 93,00±14,20 0,4207 0,9891 0,1300 

Temporal Direito 63,49±6,51a 59,33±7,11ab 54,39±7,85ab 55,70±6,23a 49,52±4,95ab 42,37±3,61b 0,2687 0,8776 0,0273* 

Temporal Esquerdo 63,96±7,04 63,10±7,41 60,38±5,96 58,58±5,08 54,27±6,50 51,28±5,42 0,0343* 0,4922 0,7876 

Mastigação Amedoim          

Masseter Direito 197,20±29,80 147,20±13,60 160,00±19,10 183,30±35,10 187,20±37,40 178,80±29,20 0,9129 0,4238 0,3450 

Masseter Esquerdo 166,70±31,10 171,50±26,40 178,90±31,90 142,60±26,00 134,90±19,40 162,70±26,20 0,5868 0,3533 0,7764 

Temporal Direito 76,81±7,79 70,19±8,29 90,40±23,10 73,88±6,80 80,80±12,40 69,06±9,29 0,8822 0,6481 0,3682 

Temporal Esquerdo 92,80±13,00 72,66±6,08 90,44±6,44 74,12±9,43 81,50±14,50 79,10±12,00 0,3575 0,2490 0,1570 

Estatística Significativa, P < 0,05. 

Letras a b representam significância (p<0,05) no teste de Tukey 
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Figura 3. Representação gráfica dos Valores médios, ± erro padrão (±) dos dados EMG na condição 
de mastigação de uva-passa (∫env) para os músculos: masseter direito (MD), masseter esquerdo 
(ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, nos 
períodos I (momento da consulta), II (7º dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

 

5.3  - Força de Mordida Molar Máxima 

 

Na análise da força de mordida molar máxima direita e esquerda não houve 

diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os grupos G1 e G2 entre os grupos e períodos 

avaliados da utilização do Front-Plateau (Tabela 3). 
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Tabela 3. Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados da força de mordida molar máxima (Kgf) na região dos molares lados direito e 
esquerdo, correspondente aos Grupos G1 e G2, nos períodos: I (momento da consulta), II (7º dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

 

 

GRUPOS G 1 G 2 Valor de 
p 

P-Grupo 

Valor de 
p 

P-Dia 

Valor de 
p 

P-GxD 

Períodos I II III I II III 

FMMD 21,66±1,89 21,59±2,99 23,23±3,16 21,90±2,35 26,32±3,39 26,27±3,21 0,4705 0,2599 0,2040 

FMME 21,06±2,09 21,11±3,32 22,28±2,57 23,20±3,96 26,50±3,85 25,66±3,72 0,4828 0,3289 0,2207 

Estatística Significativa, P < 0,05. 
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5.4  - Limiar de Dor a Pressão (LDP) 

 

Para o músculo masseter direito foram obtidos os seguintes resultados: na 

análise do Limiar de Dor a Pressão (LDP) houve diferença estatística significante (p 

≤ 0,05) com diminuição valores em Kgf do G1 em comparação ao G2 no período de 

30 dias de utilização do Front-Plateau. Houve diferença estatística significante (p ≤ 

0,05) com diminuição valores em Kgf do G1 no período de 30 dias em comparação 

aos 7 dias de utilização do Front-Plateau. Houve diferença estatística significante (p 

≤ 0,05) com valores em Kgf do G2 menores no período de 07 dias em comparação 

aos 30 dias de a utilização do Front-Plateau (Tabela 4 e Figura 4). 

Para o músculo masseter esquerdo foram obtidos os seguintes resultados: Na 

análise do Limiar de Dor a Pressão (LDP) houve diferença estatística significante (p 

≤ 0,05) com diminuição valores em Kgf do G1 em comparação ao G2 (p=0,00019) 

no período de 30 dias. Houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) com 

diminuição valores em Kgf do G1 no período de 30 dias em comparação aos 7 dias 

de utilização do Front-Plateau. Houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) 

com valores em Kgf do G2 menores no período antes da instalação do Front-Plateau 

em comparação aos 07 dias e 30 dias de utilização do Front-Plateau (Tabela 4 e 

Figura 4). 

Para os músculos temporais direito e esquerdo foram obtidos os seguintes 

resultados: Na análise do Limiar de Dor a Pressão (LDP) houve diferença estatística 

significante (p ≤ 0,05) com diminuição (p=0,00019) valores em Kgf do G1 (0,0016) 

em comparação ao G2 (0,0046) no período de 30 dias. Houve diferença estatística 

significante (p ≤ 0,05) com diminuição valores em Kgf do G1 no período de 30 dias 

em comparação aos 7 dias de utilização do Front-Plateau. Houve diferença 
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estatística significante (p ≤ 0,05) com valores em Kgf do G2 menores no período 

antes da instalação do Front-Plateau em comparação aos 07 dias e 30 dias de 

utilização do Front-Plateau (Tabela 4 e Figura 4). 
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Tabela 4. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) do Limiar de Dor a Pressão com algômetro (Kgf), para os músculos: masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, nos períodos I (momento da 
consulta), II (7º dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 

 

GRUPOS G 1 G 2 Valor de p 

P-Grupo 

Valor de p 

P-Dia 

Valor de p 

P-GxD 
Períodos I II III I II III 

MD 1,83±0,17ab 2,04±0,17b 1,72±0,18ª 2,25±0,24a 2,70±0,31b 2,33±0,32b 0,8689 0,0150 0,0023* 

ME 1,81±0,13ª 2,15±0,22b 1,66±0,16ª 2,33±0,27a 2,70±0,29b 2,92±0,36b 0,04332 0,000320 0,00019* 

TE 1,86±0,17b 2,21±021b 1,71±0,13ª 2,13±0,26a 2,43±0,25b 2,64±0,29b 0,1702 0,0031 0,0016* 

TD 1,95±0,17ab 2,39±0,18b 1,80±0,14ª 2,43±0,24a 2,99±0,31b 3,10±0,32b 0,0262 0,0047 0,0046* 

Estatística Significativa, P < 0,05. 

Letras a b representam significância (p<0,05) no teste de Tukey 
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Figura 4. Representação gráfica dos Valores médios, ± erro padrão (±) dos dados da análise da força 
de mordida molar máxima (Kgf) com algômetro para os músculos: masseter direito (MD), masseter 
esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) correspondente aos Grupos G1 e G2, 
nos períodos I (momento da consulta), II (7º Dias) e III (30º dias) da utilização do Front-Plateau. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo a média de idade entre todas as participantes da pesquisa foi de 

37,70±13,33 anos. Estudos epidemiológicos de OKESON (2013) revelam que a 

maior parte dos sintomas de DTM é relatada na faixa etária de 20 a 40 anos. A 

média de idade encontrada por TORRES et al. (2012) de mulheres que possuem 

sinais e sintomas de DTM foi de 34,3 anos. E para KIM (2016) a idade média de 

mulheres que foram diagnosticados com DTM com base no RDC / TMD 

selecionadas para o estudo foi de 34,0 anos. 

De acordo com a literatura a condição de dor crônica nas estruturas 

musculoesqueléticas na região craniofacial tem maior prevalência em mulheres do 

que em homens (SHIMADA; BAAD-HANSEN; SVENSSON, 2015; LOUCA et al., 

2014; BAGIS et al., 2012). Porém a etiologia da DTM e sua maior prevalência em 

mulheres ainda não são totalmente compreendidas (LOUCA et al., 2014). No 

entanto, a predisposição para desenvolver a disfunção temporomandibular envolvem 

eventos hormonais, comorbidades, fatores psicológicos e mecanismos nociceptivos 

regulamentados, demonstrando a preponderância em mulheres (KIM; WOJCZYN 

´SKA; LEE J-Y., 2016; LÖVGREN et al., 2016; PACKER et al., 2015; ADÈRN et al., 

2014). 

Levando em consideração as diferenças musculares entre o sexo masculino e 

feminino, optou-se em avaliar predominantemente mulheres de modo a padronizar 

as avaliações clínicas. Throckmorton e Dean (1994) relatam que os fatores 

determinantes para a força muscular são o tamanho e o comprimento das fibras 

musculares, músculos pequenos tendem a ser mais ativos que músculos grandes, 

uma vez que os músculos maiores são capazes de gerar maior tensão. 
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As dores orofaciais de cabeça e pescoço estão nas estruturas que compõe o 

sistema mastigatório. Uma análise da dor requer um conhecimento sobre a estrutura 

e a função do sistema mastigatório, incluindo efeitos intra-orais e colaterais da 

função. As relações entre a ATM, dentes e musculatura requer experiência para 

avaliar a diversidade de sinais e sintomas que podem resultar da desordem 

estrutural desse sistema. A menor desarmonia pode causar hiperatividade severa e 

falta de coordenação na função dos músculos mastigatórios afetando positiva ou 

negativamente as estruturas que trabalham em conjunto (DAWSON, 2008). 

As disfunções temporomandibulares (DTM) são um subgrupo das dores 

orofaciais caracterizado por um conjunto de alterações craniofaciais de etiologia 

multifatorial, com sintomas que incluem limitação de movimento e dor na região pré-

auricular, articulação temporomandibular (ATM), músculos da mastigação e 

estruturas musculoesqueléticas relacionadas à cabeça e pescoço. A sintomatologia 

dolorosa de qualquer natureza provoca hiperatividade do sistema nervoso 

neurovegetativo e aumento dos tônus muscular e consequente instalação de dor 

miofascial (TEIXEIRA, 2001). 

Donnarumma et al. (2010) encontrou em seu estudo que a dor foi a maior 

queixa dentre os principais sinais e sintomas de uma amostra de pacientes com 

DTM. 

A etiologia destas desordens, na maioria das vezes, é multifatorial e o 

tratamento para DTM podem envolver diversas áreas desde fisioterapeuta, 

neurologista, médico da dor com ou sem auxílio farmacológico, acompanhamento 

psicológico, fisioterápico, acumputura (PORTINHO, 2012; OKESON, 2012). 
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Dentre as terapias oclusais é possível notar que existem diferentes tipos de 

dispositivos interoclusais, tais aparelhos podem ser de cobertura parcial com 

contatos apenas nos dentes anteriores (front-plateau), de cobertura parcial com 

contatos apenas nos dentes posteriores (placa de Gelb) ou de cobertura total 

envolvendo todos os dentes do arco (MIRANDA, 1985). 

O plano de mordida anterior é sugerido para tratamento de transtornos 

musculares relacionados com a instabilidade ortopédica ou alteração aguda na 

condição oclusal. Porém, por um curto período de tempo, pois qualquer aparelho 

que cubra somente parte da arcada apresenta potencial de extrusão dos dentes fora 

de oclusão (OKESON, 2013). No entanto Cogorni (2013) relata um caso clínico de 

um tratamento ortodôntico em que se utiliza a placa de levante fixo que possui uma 

superfície acrílica plana na região palatina interligado às bandas dos molares 

superiores. Porém este dispositivo é mantido fixo, o que o distingue do front-plateau 

que é removível, além de ser mantido na arcada por 7 meses para conseguir 3 mm 

de extrusão dos elementos posteriores, sendo o front-plateau orientado a ser usado 

por algumas horas pelo período máximo de 30 dias. 

6.1 Algômetro 

O algômetro ou dolorímetro de pressão permite avaliar quantitativamente a 

dor muscular, repetir a aplicação e diagnosticar o valor da pressão aplicada 

(WIWCKIEWICZ et al., 2015; SIVIERO et al., 2013). 

Nas análises feitas neste estudo com auxílio do algômetro foi possível 

perceber o aumento do limiar de dor a pressão dos músculos masseter esquerdo, 

masseter direito, temporal esquerdo e temporal direito dos participantes da pesquisa 

durante o período de utilização do front-plateau. O grupo 1 (G1) utilizou a placa 

front-plateau pelo período de sete dias e depois suspendeu seu uso, já o grupo 2 
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(G2) utilizou o dispositivo pelo período de trinta dias. Quando houve a suspensão do 

uso do dispositivo após a utilização de sete dias do G1, os valores em Kgf 

diminuíram em comparação ao G2, voltando os sinais e sintomas dolorosos. Em G2 

estes valores de Kgf se mantiveram ou continuaram aumentando durante o período 

de utilização até 30 dias, condizente com a melhora da sintomatologia relatada pelos 

participantes da pesquisa. 

Esses achados são concordantes com os estudos que Turcio (2009) sobre 

dois tipos de placas interoclusais, a placa resiliente e a rígida, analisando a 

sensibilidade dolorosa e limiar de dor por meio de palpação e algometria com 

pacientes jovens que apresentavam apertamento dental e dor muscular no momento 

inicial, uma e duas semanas após a instalação do aparelho. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre as placas, mas houve diferença significativa dos 

momentos analisados tanto para a sensibilidade à palpação digital quanto para o 

limiar de dor. Tais resultados foram semelhantes aos encontrados em nossa 

pesquisa quanto ao limiar de dor avaliado por meio de algometria, ocorrendo um 

aumento significativo tanto no músculo masseter quanto no temporal anterior após a 

utilização das placas, com resultados estatisticamente significativos nos momentos 

analisados quanto ao limiar de dor. 

Outros resultados semelhantes ao estudo do front-plateau foram achado por 

Venezian (2012), havendo redução da dor relatada pelos pacientes. A autora avaliou 

o efeito de dois tipos de placa, as que apresentavam guias anteriores de desoclusão 

e as que apresentavam contatos bilaterais e anteriores simultâneos durante os 

movimentos excursivos da mandíbula, em pacientes com DTM e zumbido subjetivo. 

Foram realizadas avaliações, que incluíam a palpação e limiar de dor a pressão, em 

três momentos: no dia da instalação, 60 e 90 dias de uso.  
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As análises de Alencar (2011) também corroboram aos estudos do front-

plateau, que observou a eficácia em curto prazo do uso de placas estabilizadoras 

oclusais de cobertura total e NTI (Nociceptive Trigeminal Inhibitory Splint), um 

dispositivo similar ao JIG de Lucia, no tratamento da dor muscular local. As 

avaliações foram feitas através da EVA (Escala Visual Analógica), abertura bucal 

ativa e algométrica em três momentos: após duas semanas, seis semanas e três 

meses, notando-se melhora dos sinais e sintomas de dores miofasciais. 

Nos estudos de Borges (2012) foi avaliado o efeito do tratamento com placa 

interoclusal estabilizadora em mulheres. Ele dividiu em dois grupos, um grupo que 

fez tratamento prévio de terapia miofuncional orofacial (TMO) antes da utilização da 

placa e o outro grupo não fez a TMO. Esse acompanhamento foi feito antes e após a 

instalação da placa por um período de 120 dias. Nesse estudo houve a remissão 

e/ou redução quanto à dor à palpação nos músculos: temporal médio esquerdo, 

origem do masseter esquerdo, inserção do masseter direito e no corpo do masseter 

esquerdo. Similar aos resultados encontrados nas análises algométricas durante a 

utilização do front-plateau, havendo diminuição das dores orofaciais em relação à 

alteração do limiar de dor à pressão e a sensibilidade dolorosa em todos os 

músculos analisados (MD, ME, TD e TE) e registrados pelo algômetro. 

6.2  Dinamômetro 

O dinamômetro é um equipamento que foi desenvolvido para reproduzir a 

quantidade de força de mordida aplicada por um indivíduo no momento de uma 

refeição (TAKAKI; VIEIRA; BOMMARITO, 2014). 

A força de mordida é executada pelos músculos levantadores da mandíbula e 

regulada por outros músculos, como também pelo sistema neurológico, esquelético 
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e dental (OW et al., 1989). Métodos diretos como o equipamento dinamômetro 

podem mensurar esses registros (SHIAU; WANG, 1993). 

Dentre os achados realizados com o dinamômetro para análise do front-

plateau foi possível observar que tanto para os participantes que utilizaram por 7 

dias quanto para os que usaram em 30 dias, a utilização do dispositivo não 

modificou a força mastigatória. 

Observando o estudo de Gentil (2011) em que foi analisado o desempenho 

dos músculos mastigatórios de paciente com DTM fazendo mensuração da força de 

mordida antes e após o tratamento com placa oclusal pelo período de 35 dias, foi 

observado valor estatisticamente significativo de força de mordida depois do 

tratamento sendo maiores que antes do tratamento. Similar aos resultados 

encontrados por Bataglion (2012) que analisou o efeito da placa oclusal resiliente 

nos músculos masseter e temporal em pacientes com DTM, mostrando haver 

aumento da força de mordida depois do uso de placa oclusal resiliente, resultado 

eficaz, tendo em vista o aumento da força de mordida molar máxima após a terapia 

aplicada. A descoberta de ambos os autores Gentil (2011) e Bataglion (2012) não foi 

semelhante aos resultados encontrados com o uso do front-plateau, visto que na 

análise da máxima força de mordida executada pelos molares tanto do lado direito 

quanto do lado esquerdo não constatou diferença significativa entre os grupos nos 

períodos avaliados. 

Resultados contrários foram obtidos por Mainieri (2010) que utilizou placa de 

avanço mandibular em pacientes portadores de bruxismo, avaliando a força de 

mordida antes e depois de três meses de uso. A força máxima de mordida (FMM) 

mensurada nesses indivíduos através de um transdutor de força compressiva de 
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arco cruzado colocado na região de primeiro molar registrou a diminuição após um 

mês de uso. 

Entretanto Chandu (2004) verificou o efeito da força de mordida com ou sem 

a presença de um aparelho interoclusal com dinamômetro em pacientes com DTM. 

E a força mastigatória foi significativamente maior no grupo controle do lado direito 

para as diferentes tarefas de aperto. A inserção do aparelho interoclusal aumentou 

significativamente a força de mordida no grupo controle. Os resultados deste estudo 

indicam diferenças na atividade de força de mordida durante diferentes tarefas de 

aperto e entre pacientes com DTM e sujeitos assintomáticos.  

Logo, relacionando os respectivos trabalhos de Gentil (2011), Bataglion 

(2012), Mainieri (2010) e Chandu (2004), os resultados encontrados na pesquisa 

com o front-plateau contrapõem-se aos respectivos achados de tais pesquisadores, 

pois não houve aumento, nem diminuição ou qualquer alteração estatisticamente 

significativa pelo uso do front-plateau quanto aos registros obtidos na FMM pelo 

dinamômetro. Esta análise simplesmente não foi alterada em decorrência da 

utilização do dispositivo. 

6.3  Eletromiografia 

A Eletromiografia de Superfície (EMGs) têm sido cada vez mais objeto de 

pesquisas vinculados às alterações da mastigação (HOTTA, 2015). Ela capta 

informações acerca da atividade elétrica dos músculos de interesse buscando 

melhor avaliar o sistema estomatognático agregando informações aos estudos das 

diferentes características faciais e de oclusão (CHA B.K., KIM C.H., BAEK S.H., 

2007; TARTAGLIA G.M. et al. 2011). 
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Neste estudo a eletromiografia (EMG) foi empregada para avaliar os 

músculos masseter e temporal a partir de sinais eletromiográficos registrados 

durante os padrões posturais das atividades estáticas: Condição de Repouso 

Mandibular, Condição de Protrusão Mandibular, Condição de Contração Voluntária 

Máxima (CVM), Condição de Contração Voluntária Máxima (CVM) com Parafilme, 

Condição de Lateralidade Direita e Condição de Lateralidade Esquerda. E sinal 

eletromiográficos das atividades dinâmicas com auxílio da uva-passa, amendoim e 

parafilme, registrados durante os padrões posturais: na Condição de Mastigação de 

Uva-Passa, Condição de Mastigação de Amendoim e Condição de Mastigação de 

Parafilme.  

Partindo do princípio que as pacientes que chegaram à clínica de DTM e Dor 

Orofacial da FORP-USP apresentam mialgia muscular local, estavam sensibilizados 

às dores musculares, deduz que inicialmente o estímulo elétrico e a força 

mastigatória seriam menores antes da instalação da placa front-plateau por sentirem 

dor ao mastigar e durante o período de uso da placa a força mastigatória e estímulo 

elétrico aumentariam. No entanto na análise eletromiográfica dos movimentos de 

ambos os grupos G1 e G2 não foram observadas diferenças estatísticas 

significantes (p ≤ 0,05) nem em seus respectivos períodos de uso do front-plateau 

tanto nas atividades estáticas: Condição de Repouso Mandibular; Condição de 

Protrusão Mandibular; Condição de Contração Voluntária Máxima (CVM); Condição 

de Contração Voluntária Máxima (CVM) com Parafilme; Quanto nos padrões 

posturais dos sinais eletromiográficos nas atividades dinâmicas: Condição de 

Mastigação de Amendoim e Condição de Mastigação de Parafilme. 

Gentil (2011) também analisou a atividade dos músculos da mastigação por 

meio de eletromiografia. Nas análises estáticas e dinâmicas houveram diferenças 
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entre os índices dos grupos inicial e final que apresentam DTM. No presente estudo 

é possível notar que na atividade dinâmica houve diferença estatística dos valores 

de ciclo do lado esquerdo, sendo que nos movimentos dinâmicos de nossos estudos 

só houve diferença estatística na condição postural da mastigação de uva no 

músculo temporal direito. 

De acordo com os estudos de Venezian (2012), que realizou a terapia com a 

placa oclusal com e sem guias anteriores de desoclusão em pacientes com DTM e 

zumbido subjetivo, seus resultados mostram que independente do tipo de placa 

oclusal houve redução estatística na atividade EMG do músculo temporal anterior e 

masseter em CVM com a placa oclusal em posição quando comparado com o CVM 

em MIH. Para as demais atividades realizadas durante o exame não houve diferença 

significante. Contrário aos resultados encontrados na condição de CVM dos estudos 

de front-plateau que não foi encontrado nenhum valor estatisticamente significativo 

em qualquer um dos músculos estudados. 

Considerando os mesmos padrões posturais analisados por Silva (2009) que 

registrou a atividade EMG dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, antes, 

30 e 60 dias após o uso da placa oclusal resiliente. Na comparação intra-grupo de 

DTM houve diferença estatisticamente significante na condição de repouso e 

protrusão, mas não houve diferença estatisticamente significante na condição de 

lateralidade esquerda, lateralidade direita, mastigação parafilme e amendoim. No 

presente estudo com o front-plateau não foi encontrado diferença estatisticamente 

significante durante o uso do dispositivo nos padrões posturais em repouso, 

protrusão, mastigação parafilme, CVM e mastigação amendoim. Havendo diferença 

estatisticamente significante na lateralidade esquerda (apenas para o temporal 

direito) e na lateralidade direita. 
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Ribeiro (2010) avaliou pacientes assintomáticos às DTM, utilizando placas 

interoclusais de diferentes espessuras, concluiu que não alterou a atividade elétrica 

de pacientes dentados assintomáticos durante a mastigação e ainda que o aumento 

da consistência do alimento elevou significativamente a atividade elétrica dos 

músculos masseter e temporal. Não foi observado alteração da atividade elétrica 

pelo período de uso do dispositivo front-plateau nas análises feitas com a 

mastigação de amendoim e parafilme, mas foi obtido resultados significativos na 

mastigação de uva-passa. Ribeiro (2010) relata que a consistência elevou a 

atividade elétrica, mas em nossos estudos não houve essa correlação entre a 

consistência dos alimentos analisados visto que a uva-passa apresenta consistência 

suave assim como o parafilme e ambos obtiveram resultados distintos. 

Borges (2012) em sua pesquisa de avaliação do tratamento com placa 

estabilizadora em pacientes com DTM submetidos ou não à terapia orofacial 

miofascial prévia, verificou que não houve mudanças na atividade muscular avaliada 

por meio de eletromiografia de superfície. A atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal dos indivíduos portadores de DTM diminuíram ao final do 

tratamento com uso de placa oclusal por 60 dias, ao se avaliar as condições clínicas 

de repouso (exceto MD), lateralidade direita e esquerda (para todos os músculos), e 

protrusão (exceto o ME). Verificou-se esta mesma diminuição para o apertamento 

dental com parafilme para todos os músculos. Nas mesmas condições clínicas 

analisadas por Borges (2012), os participantes que utilizaram o front-plateau só 

tiveram alteração da atividade eletromiográfica nos padrões posturais de lateralidade 

direita e esquerda. 

Diante de todos os padrões posturais eletromiográficos analisados durante o 

uso do front-plateau, a condição de Lateralidade Direita foi a única postura clínica 
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onde todas as suas variáveis foram estatisticamente significativas para os músculos 

estudados: masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 

temporal esquerdo (TE). 

Se observarmos os valores médios dos músculos do G1 é possível notar que 

os valores dos períodos I (MD: 6,87±2,39ab, ME: 14,58±4,45ab e TE: 5,69±0,59b) 

são maiores em comparação ao período II (MD: 4,01±0,40a, ME: 13,46±3,46ab e 

TE: 4,97±0,48ab), indicando que após 7 dias de uso do dispositivo houve diminuição 

dos estímulos elétricos destes músculos. Após 30 dias em decorrência da 

suspensão do front-plateau foi gerado uma grande heterogeneidade desses valores 

no período III (MD: 10,10±3,24b; ME: 17,31±3,38b; TE: 9,38±2,15; TD: 4,96±0,59), 

indicando uma desorganização na distribuição dos estímulos elétricos dos quatro 

músculos. Resultados distintos foram observados no G2, sendo possível notar uma 

desorganização na distribuição elétrica dos músculos após a utilização do front-

plateau do período II (MD: 6,59±1,26ab, ME: 13,77±2,59ab, TD: 8,71±1,66ab e TE: 

6,83±0,94b) em comparação ao período I (MD: 8,01±2,70ab, ME: 9,97±2,36ab, TD: 

10,01±2,44ab e TE: 6,46±0,91ab), porém com o uso contínuo do dispositivo foi 

possível notar maior homogeneidade dos valores obtidos no período III (MD: 

5,86±1,26ab; ME: 7,13±0,96a; TE: 5,56±0,53a; TD: 5,12±0,52a), indicando que o 

uso do front-plateau por um período maior evidenciou melhor equilíbrio na 

distribuição dos estímulos elétricos dos músculos analisados eletromiograficamente. 

Na condição postural de lateralidade esquerda houve resultado 

estatisticamente significativo para o músculo TD. Nitidamente podemos observar 

que durante a suspensão do dispositivo no G1 após sete dias de uso os estímulos 

eletromiográficos aumentaram. Em G2, considerando que houve a continuidade do 
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uso do dispositivo por um mês, foi possível notar uma diminuição dessa atividade 

elétrica do músculo TD. 

Na condição de mastigação de uva-passa houve resultado estatisticamente 

significativo para o músculo TD. Esta análise trouxe uma informação nova, pois 

independente do grupo (G1 e G2) e seus respectivos períodos de uso houve 

diminuição da atividade elétrica do músculo TD tanto para os participantes que 

utilizaram o front-plateau por sete dias quanto aos que utilizaram por um mês. Frente 

a esse registro podemos inferir que o participante que utilizou o dispositivo por um 

período curto obteve os mesmos benefícios em comparação a quem utilizou por um 

período prolongado. Perante a este resultado especificamente, o mais indicado seria 

que o participante utilizasse o dispositivo por sete dias e não um mês. 

Segundo Turcio (2009) a redução na sensibilidade dolorosa e o aumento no 

limiar de dor sugerem um relaxamento na atividade muscular. 

Logo, durante a utilização do front-plateau não foram encontrados resultados 

eletromiográficos estatisticamente significativos em seis de nove padrões posturais 

analisados. Dois padrões posturais de lateralidade direita (LD) e lateralidade 

esquerda (LE) que foram significativos nos mostram que durante o período em que 

os participantes utilizaram o dispositivo por mais tempo houve maior equilíbrio, 

decorrente da diminuição e melhor distribuição desses estímulos elétricos 

musculares. Porém outro padrão postural (MU), que também foi significativo, mostra 

que tanto para os participantes que utilizaram o front-plateau por sete dias quanto 

aos que utilizaram por um mês obtiveram os mesmos benefícios, indicando a 

utilização do dispositivo por um período menor.  Contudo é possível notar que 

mesmo que a maioria dos padrões posturais não tenham resultados estatisticamente 

significativos, quando comparados os valores médios eletromiográficos dos 
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participantes a função conjunta dos músculos evidenciam melhor distribuição de 

seus estímulos elétricos em busca de equilíbrio. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 

 O front-plateau tem o efeito de elevar o limiar de dor à pressão (redução da 

sensibilidade à dor) durante o período de uso. 

 O front-plateau reduz a sensibilidade à dor (elevação do LDP) no período de 

uso do dispositivo, após a remoção do dispositivo o LDP dos músculos 

masseter e temporal anterior retorna às condições iniciais, portanto este efeito 

não é mantido após a retirada do dispositivo.  

 O front-plateau não modifica a força de mordida em mulheres com dor 

miofascial (DTM dolorosa) no período de uso do dispositivo. 

 O front-plateau modifica a atividade eletromiográfica dos músculos masseter e 

temporal anterior em mulheres com dor miofascial (DTM dolorosa). 
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA – SUB ÁREA DENTÍSTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  
(Resolução 466/12 – Conselho Nacional de Saúde) 

 
Eu, Elaine Cristina Sousa dos Santos, mestranda da Universidade de São Paulo (FORP/USP), responsável 

pelo projeto “Efeito do Front-Plateau na atividade eletromiográfica, no limiar de dor a pressão e na força de 
mordida de pacientes com mialgia local: um estudo preliminar”, convido você 
_____________________________________________________ a participar do referido projeto de pesquisa, que 
será realizado sob orientação do Prof. Dr. César Bataglion na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
(FORP/USP). Este termo consta de 2 vias idênticas, que serão assinadas por todos os pesquisadores e por você, 
participante de pesquisa. Uma via ficará com você e a outra será arquivada por nós. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar sinais e sintomas de Disfunção Temporomandibular (DTM), força 
de mordida, limiar de dor ou pressão e atividade eletromiográfica antes e depois do uso da placa front-plateau.O 
front-plateau é um dispositivo de resina acrílica que será usada nos dentes superiores de canino a canino. Para 
tanto, você responderá um questionário contendo 31 tópicos a respeito de uma avaliação clínica que se chama 
RDC/TMD. Por meio do exame clínico que será feito em você vamos identificar se há presença de dor nos 
músculos da face e iremos registrar a abertura da boca. Será avaliado por meio de aparelhos digitais o limiar de 
dor à pressão, força de mordida e a atividade eletromiográfica, que será realizado da seguinte maneira: 
primeiramente o aparelho será limpo com álcool e protegido com papel filme, você irá sentir pressão na 
musculatura da face e lhe será solicitado que morda três vezes a haste do aparelho, logo após, este será 
encaminhado para realizar a avaliação da atividade muscular. 

Você terá que vir três vezes Clínica de Pacientes Especiais da Faculdade. No primeiro momento será feita 
avaliação eletromiográfica, limiar de dor à pressão e força de mordida sem o uso da placa front-plateau. No 
segundo momento serão usados os mesmos critérios da primeira avaliação, mensurando a atividade 
eletromiográfica, limiar de dor à pressão e força de mordida, porém você virá após 7 dias de uso da placa front-
plateau. O terceiro momento será 30 dias após a primeira avaliação. A pesquisa não machuca, não causa dor e não 
causa danos. Sendo assim, você está sendo esclarecido que poderá haver apenas o desconforto durante o exame de 
palpação dos músculos da face (risco mínimo). A sua participação nesta pesquisa é muito importante, pois os 
resultados encontrados poderão trazer vários benefícios à ciência e ajudar outras pessoas. Não será oferecido 
nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa, sendo que, todo o atendimento a você será gratuito. 
Caso necessário, será pago o transporte e alimentação. A sua identidade será mantida em segredo, mas 
participando da pesquisa você autoriza que os resultados obtidos sejam divulgados e publicados em revistas 
cientificas por parte dos pesquisadores e terá a garantia que a sua participação será preservada. 

Você terá total liberdade para pedir maiores esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da 
pesquisa. Se tiver alguma dúvida poderá ligar para o pesquisador para pedir qualquer informação (Elaine Cristina 
Sousa dos Santos – Avenida do Café S/N – Departamento de Odontologia Restauradora, Dentística – Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto – FORP/USP– Tel: (16) 3315-4107 / 98140-5933). Você será indenizado sobre 
qualquer dano causado decorrente da sua participação na pesquisa. Suas reclamações e/ou insatisfações 
relacionadas à sua participação na pesquisa poderão ser comunicadas por escrito à secretaria do CEP/FORP/USP 
(16) 3315-0493 - Horário de atendimento das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, devendo conter seu nome que 
será mantido em sigilo. A participação na pesquisa não é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, 
retirando sua autorização. A não autorização deste trabalho não trará nenhum prejuízo a você, bem como a sua 
relação com o pesquisador ou com a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

 
Eu_______________________________________________________, portador do RG, 

CPF_________________________ ,residente a _________________________________________, número 
______, na cidade de _______________ no Estado_________, Telefone _____________________. Declaro que 
li, compreendi e concordo com o presente Termo, por isso assino este documento de livre e espontânea vontade.                                             

Ribeirão Preto,____ de __________________ de 20____. 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do participante de pesquisa 

                                                                                     
_____________________________                                   _____________________________ 

     Elaine Cristina Sousa dos Santos                                                Prof. Dr. César Bataglion 
         CPF:935.962.432-20                                                                 CPF: 005748458-95           
     Pequisadora Responsável                                                             Pesquisador Orientador 
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APÊNDICE B 
 

 DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE PACIENTES EM PESQUISAS NA FORP/USP 

  

Eu _______________________________________________________, 

declaro que participo do projeto de pesquisa Efeito do Front-Plateau na atividade 

eletromiográfica, no limiar de dor a pressão e na força de mordida de pacientes com 

mialgia nos músculos da mastigação: estudo preliminar, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Elaine Cristina Sousa dos Santos. 

Declaro, ainda, que não participo de outro projeto de pesquisa da 

FORP/USP. 

 

Ribeirão Preto, _____ de ____________________ de 20_____. 

 

 

_________________________________ 

Paciente 

 

 

_________________________________ 

Elaine Cristina Sousa dos Santos 

Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO 
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