
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

LÍGIA MARIA NAPOLITANO GONÇALVES 

 

 

 

 

 

EFEITO DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA NA ATUAÇÃO DO SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO - ANÁLISES ELETROMIOGRÁFICA, ULTRASSONOGRÁFICA, 

FORÇA DE MORDIDA E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2017 



LÍGIA MARIA NAPOLITANO GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA NA ATUAÇÃO DO SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO - ANÁLISES ELETROMIOGRÁFICA, ULTRASSONOGRÁFICA, 

FORÇA DE MORDIDA E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA 

 

 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, para obtenção do grau de Doutor em 

Ciências – Programa: Odontologia Restauradora - 

Área de Concentração: Odontologia Restauradora 

(Opção: Endodontia). 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Simone Cecilio Hallak 

Regalo 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2017 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

      

                           

                                          

 

 

 

CATALOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

Serviço de Documentação Odontológica 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gonçalves, Lígia Maria Napolitano 

        
Efeito da esclerose lateral amiotrófica na atuação do sistema estomatognático - 

análises eletromiográfica, ultrassonográfica, força de mordida e eficiência mastigatória. 
Ribeirão Preto, 2017 

  
105 p. il.; 30cm 
Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto/USP. Área de concentração: Odontologia Restauradora (Opção: Endodontia).  
 

Orientadora: Regalo, Simone Cecilio Hallak. 
 
1. Esclerose Lateral Amiotrófica. 2. Eletromiografia. 3. Ultrassonografia. 4. Força 

de Mordida. 5. Músculos da Mastigação. 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Candidata: Lígia Maria Napolitano Gonçalves.  

Efeito da esclerose lateral amiotrófica na atuação do sistema estomatognático - análises 

eletromiográfica, ultrassonográfica, força de mordida e eficiência mastigatória.  

 

A Comissão Julgadora dos trabalhos de defesa da Tese de Doutorado, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Área de Concentração: 

Odontologia Restauradora (Opção: Endodontia), em sessão pública realizada em     

______/_______/ 2017, considerou a candidata ____________________________________. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição_________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:________________________ 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição_________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:________________________ 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição_________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:________________________ 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição_________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:________________________ 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição_________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:________________________ 

 



DEDICATÓRIA 
 

 

A Deus por me conceder uma vida maravilhosa ao lado de 

pessoas especiais. 

 

Aos meus queridos pais Aracy Galhardo dos Reis 

Napolitano e Antonio Napolitano Neto pela educação, 

amor e apoio incondicionais em todos os momentos de 

minha vida. 

 

Ao meu marido Paulo Cesar Tiburcio Gonçalves pelo 

amor, dedicação e companheirismo. Agradeço por 

compreender e concordar com os meus anseios 

profissionais e me oferecer suporte necessário para toda a 

minha caminhada, rumo ao meu objetivo maior: o 

aprendizado. 

 

Aos meus filhos Paula Napolitano Gonçalves e Guilherme 

Napolitano Gonçalves, pela compreensão, ternura e 

paciência nos momentos de muito engajamento ao trabalho. 

Vocês são meus amores eternos e a razão do meu viver.  

 

Aos meus queridos padrinhos Adelaide Napolitano 

Dudena e Valter Dudena (em memória) por sempre 

acreditarem em mim. Casal de amor infinito e valores 

indescritíveis de família. 

 

À minha irmã Lilian de Fátima Napolitano Pires e família 

por estarem sempre presentes. 

 

Aos meus primos “irmãos de coração” e sobrinhos por 

desejarem o meu sucesso. 

 

 

Não chore porque acabou. 
Sorria porque aconteceu. 

(Dr. Seuss) 



AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha querida orientadora Profa. Dra. Simone Cecilio Hallak Regalo, por acreditar 

em mim e pela oportunidade de fazer parte de uma verdadeira equipe de trabalho que sabe 

compartilhar todo o aprendizado. Sou admiradora de sua competência, dinamismo, disposição 

de auxiliar sempre quem quer estudar. Você é simplesmente “brilhante” em tudo o que faz.  

 

À Profa. Dra. Selma Siéssere, criamos “laços de amizade” para uma vida inteira. 

 

À Profa. Dra. Marisa Semprini, pelos abraços apertados e pela paciência em escutar 

um desabafo ou simplesmente conversar transmitindo os seus “preciosos ensinamentos”. 

 

Ao Prof. Dr. Marcelo Palinkas, ser humano notável em tudo o que executa. Talentoso 

e benevolente com todas as pessoas a sua volta. 

 

À Profa. Sandra Valéria Rancan pela contribuição na elaboração deste trabalho. 

 

À Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, representada pela digníssima 

Diretora Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva e pelo Vice-Diretor Prof. Dr. Arthur Belem 

Novaes Júnior, pela oportunidade de estudar nesta respeitada instituição. 

 

Ao Prof. Dr. Manoel Damião de Sousa Neto, presidente da comissão coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Odontologia Restauradora e presidente da comissão de Pós-

Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 



Aos Professores do Departamento de Odontologia Restauradora – Endodontia da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto.  

  

Aos amigos de doutorado da FORP-USP, pelo convívio e troca de experiências, 

especialmente para os Profs. Bruno Ferreira e Gabriel Pádua da Silva pela disposição em 

auxiliar na coleta de pacientes, em direção aos primeiros passos. 

 

Ao querido amigo Paulo Batista de Vasconcelos (Especialista de Laboratório da 

FORP-USP) por me acompanhar na realização das coletas de pacientes, sendo sempre otimista 

e fazendo o atendimento ser altamente humanitário, onde a prioridade era o bem estar e conforto 

do portador da deficiência ELA, acima de tudo.  

 

À Raphaela Carneiro Vasconcelos por sua colaboração na elucidação da doença 

Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

À minha querida amiga e secretária Cleuvia Alves Vieira Damasceno, pela 

colaboração neste trabalho emprestando sua imagem e organizando os meus horários para que 

a pesquisa evoluísse de maneira tranquila.  

 

Aos funcionários da FORP-USP: Clélia Aparecida Celino (Secretária do 

Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica), Fabricio Dias de Carvalho 

(Técnico Acadêmico – Chefe de Seção), Isabel Cristina Galino Sola (Assistente Técnica de 

Direção), Luiz Gustavo de Sousa (Especialista de Laboratório da FORP-USP), Mary Possani 

Carmessano (Chefe Administrativa), pelo apoio, atenção e dedicação.  

 



Aos funcionários do Departamento de Odontologia Restauradora – Endodontia da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, em especial Carlos Feitosa dos Santos 

(Secretário de Pós-Graduação do Departamento de Odontologia Restauradora), Luiza Godoi 

Pitol, Reginaldo Santana da Silva e Rosangela Angelini pela acolhida e amizade.  

 

Ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - HC, na pessoa do Prof. Dr. Wilson 

Marques Júnior e Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecilio Hallak e seus colaboradores, pela parceria 

e profissionalismo. A todos os enfermeiros do Departamento de Neurologia e à chefe da 

sessão de dados médicos Júnia Adriano Wiezel pela disponibilidade em auxiliar sempre que 

necessário.  

 

Aos participantes da pesquisa, pela confiança, paciência e disponibilidade durante as 

coletas. Em especial, aos indivíduos com ELA que me ensinaram o significado da palavra 

“superação” e que é preciso viver intensamente um dia após o outro, valorizando sempre cada 

minuto de nossas vidas. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pela 

concessão da bolsa de estudo. 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pelos 

recursos concedidos para a aquisição de aparelhos de última geração, para que os trabalhos 

desenvolvidos na área de Anatomia do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia 

Básica pudessem ser de extrema qualidade e confiabilidade. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

À Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

 

 

 

 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 
 

GONÇALVES, LMN. Efeito da esclerose lateral amiotrófica na atuação do sistema 
estomatognático - análises eletromiográfica, ultrassonográfica, força de mordida e 
eficiência mastigatória. 2017. 105p. Tese de Doutorado – Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa e progressiva que 
acomete o sistema neuromotor impedindo a correta funcionalidade da musculatura estriada 
esquelética. O objetivo deste estudo foi avaliar os músculos masseteres e temporais por meio 
da eletromiografia de superfície, função mastigatória e ultrassonografia de indivíduos com 
ELA. A força de mordida molar máxima também foi avaliada. Trinta indivíduos, com idade 
entre 18 e 68 anos, participaram do estudo. Estes foram distribuídos em dois Grupos: GELA - 
participantes com ELA, n=15 (idade média de 43,46 ± 3,67 anos) e GC: controle, participantes 
saudáveis, n=15 (idade média foi de 43,33 ± 3,93 anos). Foi utilizado o eletromiógrafo 
MyoSystem-I P84 para avaliar a atividade eletromiográfica (EMG) nas condições de repouso 
mandibular, protrusão, lateralidade direita e esquerda, apertamento dental em contração 

voluntária máxima com e sem parafilme M. A eficiência mastigatória foi analisada por meio 
da integral da envoltória do sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios na mastigação 
habitual e não habitual. Para a obtenção da espessura muscular nas condições de repouso e 
apertamento dental em contração voluntária máxima foi utilizado o aparelho de ultrassom 
SonoSite NanoMax e para a  análise da força de mordida molar máxima direita e esquerda foi 
utilizado o dinamômetro digital Kratos. Os dados eletromiográficos, ultrassonográficos e de 
força de mordida molar máxima foram tabulados e submetidos à análise estatística utilizando o 
software SPSS versão 21.0 (teste t de student; p≤0,05). Verificou-se diferença estatística entre 
os Grupos ELA e Controle, na condição de repouso mandibular para os músculos masseter 
direito (p=0,03) e esquerdo (p=0,03); na condição de protrusão para os músculos masseter 
esquerdo (p=0,00) e temporais direito (p=0,00) e esquerdo (p=0,03); na condição de lateralidade 
esquerda para os músculos masseter direito (p=0,00), masseter esquerdo (p=0,00) e temporal 
esquerdo (p=0,00); e na condição de mastigação não habitual para os músculos masseter direito 
(p=0,00) e temporal direito (p=0,04). De acordo com os resultados obtidos, os indivíduos com 
ELA apresentaram alteração no padrão eletromiográfico, na função mastigatória e na força de 
mordida molar máxima, entretanto, o mesmo não foi observado com relação à espessura 
muscular. Dessa forma, concluiu-se que a doença ELA promoveu alterações funcionais na 
atuação do complexo sistema estomatognático, como a hiperatividade muscular e diminuição 
da eficiência mastigatória e da força de mordida, o que compromete muito a qualidade de vida 
dos indivíduos com ELA. 
 
Palavras-Chave: Esclerose lateral amiotrófica, eletromiografia, ultrassonografia, força de 
mordida e músculos da mastigação. 
 

 



ABSTRACT 
 
 

GONÇALVES, LMN. Effect of amyotrophic lateral sclerosis on the stomatognathic system 
- electromyographic, ultrasound, bite force and masticatory efficiency analysis. 2017. 
105p. Tese de Doutorado – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that affects the 
motor neuron system preventing the skeletal striated muscles from functioning properly. The 
objective of this study was to analyze the masseter and temporal muscles of individuals with 
ALS by surface electromyography, masticatory function, and ultrasonography. Maximal molar 
bite force was also evaluated. Thirty individuals, aged 18 to 68 years old, were distributed into 
two groups: Amyotrophic lateral sclerosis group (mean age of 43.46 ± 3.67; n=15) and Control 
group (mean age of 43.33 ± 3.93 years; n = 15). A MyoSystem-I P84 electromyographer was 
used to evaluate the muscle activity in different conditions: rest, protrusion, right laterality, left 
laterality, tooth clenching in maximal voluntary contraction, with and without Parafilm M®. 
The efficiency of the masticatory cycle was analyzed by the integral of the signal envelope 
EMG during habitual and non-habitual mastication. Muscle thickness analyses were performed 
with a SonoSite NanoMax ultrasound tool. Acquisitions were made during rest, and maximal 
voluntary contraction. Maximal molar bite force (right and left sides) records were taken with 
a digital dynamometer Kratos. The electromyographic, ultrasound and maximal molar bite data 
were tabulated and submitted to statistical analysis using SPSS version 21.0  (Student t-test; 
p≤0.05). Statistically significant differences  were found between the ALS group  and controls 
during rest for the right  (p = 0.03) and left masseter muscles (p = 0.03); protrusion for the left 
masseter (p=0.00) and right (p=000) and left temporal (p=0.03) muscles; during left laterality 
for the right (p=0.00), left masseter (p=0.00)  and left temporal (p=0.00); and during non-
habitual mastication for the right masseter (p=0.00) and right temporal muscles (p=0.04). Based 
on the results obtained, the individuals with ALS showed different patterns of muscle activity 
and of masticatory function. Results differed for muscle thickness. In conclusion, ASL 
promoted functional changes in the stomatognathic system, including muscular hyperactivity 
and decreased masticatory efficiency and maximal molar bite force, which can affect the quality 
of life for individuals with ALS. 
 
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, electromyography, ultrasound, bite force and 
masticatory muscles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças neurodegenerativas são aquelas caracterizadas pela perda progressiva e 

irreversível dos neurônios localizados em regiões específicas do cérebro, levando a 

incapacidade de determinadas funções do sistema nervoso (BURNS; ILIFFE, 2009). Iniciam-

se gradualmente, com longa e incerta duração, apresentando inúmeras causas, cujos tratamentos 

envolvem mudanças de estilo de vida, de modo contínuo que, usualmente, não levam à cura 

(BORRÁS; VIÑA, 2016). 

Dentre as doenças neurodegenerativas, as mais comuns são a doença de Parkinson, 

doença de Huntington, doença de Alzheimer e Esclerose Lateral Amiotrófica (CHANCELLOR; 

WARLOW, 1992; CRONIN; HARDIMAN; TRAYNOR, 2007; EIRA et al., 2016). 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença crônica, progressiva, rara, 

complexa, associada com a idade, que acomete o sistema neuromotor superior e inferior em 

vários níveis: bulbar, cervical, torácico e lombar (MITCHELL; BORASIO, 2007; DI LERNIA 

et al., 2016) que impede a correta funcionalidade do sistema muscular (MORRIS, 2015; 

VOLPE et al., 2015; HAZENBERG et al., 2016; PANCANI et al., 2017) por causa da atrofia 

progressiva dos músculos associados e das células de sustentação (WIJESEKERA; LEIGH, 

2009; SCHMIDT et al., 2011; GORDON, 2013). 

A ELA, também conhecida como doença de Charcot ou doença de Lou Gehrig’s, se 

enquadra nas doenças com diagnóstico e tratamento extremamente difíceis (CHARCOT; 

JOFFROY, 1869), pois os sintomas iniciais podem ser confundidos com diversas doenças 

neurológicas (KRAEMER et al., 2010).  

À medida que os neurônios motores inferiores degeneram, os indivíduos com ELA 

desenvolvem os sinais de tal acometimento neuronal como atrofia muscular, fasciculações e 

fraqueza (o termo de Charcot para estes sinais foi “amiotrofia”). À medida que os 
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motoneurônios superiores são acometidos (segue-se então "esclerose lateral" na medula 

espinhal), os indivíduos com ELA apresentam as respectivas manifestações como tônus 

espástico, hiperreflexia e sinal de Babinski, que é um sinal obtido em lesões do trato piramidal 

(BEDLACK, 2009). 

Os sintomas e a degeneração muscular tem início pelas extremidades, sendo 

usualmente unilateral com progressão bilateral, tornando o indivíduo progressivamente incapaz 

de realizar movimentos voluntários, ocorrendo também dificuldade na fala e deglutição, sem 

afetar a função sensorial e capacidade intelectual (MUNSAT, 1992; ZANOTELI et al., 2004; 

VELDINK, 2010; DE CARVALHO et al., 2008; DE CARVALHO et al., 2014; SLEUTJES et 

al., 2016; DE CARVALHO et al., 2016).  

As alterações funcionais são decorrentes da esclerose das células e dos nervos 

envolvidos, destruindo o núcleo celular, deixando assim o indivíduo cada vez mais debilitado 

(MANRIQUE, 2005; PRATT et al., 2012). Os neurônios motores tanto superiores como 

inferiores sofrem degeneração progressiva e como consequência os indivíduos morrem de 

insuficiência respiratória ou por complicações infecciosas (ZANOTELI et al., 2004; 

SCHYMICK et al., 2007; GORDON et al., 2013; STATLAND et al., 2015; NAKKEN et al., 

2016).  

Além dos sintomas motores, alguns indivíduos desenvolvem distúrbios cognitivos ou 

mesmo demência frontotemporal, mostrando que a enfermidade pode envolver as regiões extra-

motoras do cérebro (VERSTRAETE et al., 2011).  

Existem dois tipos de ELA: a esporádica e a familiar. A ELA esporádica é a mais 

comum (90 a 95% dos casos) e pode atingir qualquer indivíduo. A ELA familiar (5 a 10% dos 

casos) é caracterizada geneticamente por meio de um padrão de herança autossômica dominante 

e inicia-se de 10 a 15 anos antes que a esporádica (WIJESEKERA; LEIGH, 2009; VANDE et 

al., 2011). A ELA familiar está relacionada à mutação do gene da enzima superóxido-dismutase 
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de cobre/zinco no cromossomo 21. A ELA esporádica não possui um modelo genético definido 

(ANDERSEN, 2006). Diferenças entre os gêneros são observadas em estudos que incluem 

todos os doentes com ELA (esporádica e familiar), mas não é vista quando a ELA familiar é 

estudada de forma independente. Na ELA familiar, o gênero masculino predomina nos grupos 

etários mais jovens (CRONIN et al., 2007; SUTEDJA et al., 2009; LOGROSCINO et al., 2010). 

Indivíduos com ELA esporádica apresentam diferentes características clínicas entre os gêneros 

(masculino e feminino). Nos homens, a maior probabilidade de aparecimento é na região da 

medula espinhal, e nas mulheres, na região bulbar (MCCOMBE; HENDERSON, 2010). 

A prevalência de ELA na população mundial varia aproximadamente de 6/100.000 

habitantes/ano sendo a idade um importante fator predisponente, nos indivíduos entre 58 e 60 

anos (TALBOTT et al., 2016).  

Indivíduos com esta doença apresentam sobrevida média de 3 a 5 anos. Entretanto, a 

ELA ainda pode se manifestar na adolescência e em adultos jovens, acarretando menor tempo 

de sobrevida (WIJESEKERA; LEIGH, 2009; VANDE et al., 2011). De qualquer forma, o 

prognóstico da ELA é definido pelo nível de fraqueza e atrofia muscular progressiva. Quando 

existe o envolvimento bulbar é caracterizada pela presença da disfagia e disartria (ZANOTELI 

et al., 2004; TIRYAKI et al., 2014).  

Embora a causa da ELA familiar esteja bem estabelecida, o mesmo não ocorre com a 

ELA esporádica. Pesquisas ainda buscam esclarecer suas causas. Desta forma, as diferenças 

geográficas e os riscos ambientais também têm sido objeto de estudo com o intuito de descobrir 

sua etiologia, principalmente na forma mais severa, que acarreta o óbito em menos de um ano 

(CHIO et al., 2013; SWASH; DE CARVALHO, 2017).  

O organismo humano é extremamente complexo e integrado, e alterações 

neurodegenerativas podem comprometer também o sistema estomatognático que possui 

características próprias, mas dependentes do funcionamento de outros sistemas como o nervoso, 



Introdução | 23 

 

circulatório e endócrino (DOUGLAS, 1998). Portanto, por não constituir uma unidade separada 

do restante do organismo, mas integrante, o sistema estomatognático pode sofrer alterações 

funcionais em seus componentes (OKESON; ATTANASIO; MOHL, 1992; DOUGLAS, 1998; 

SIÉSSERE et al., 2009; SIQUEIRA, 2012; SANTOS et al., 2014). 

Pesquisas foram realizadas em indivíduos com doenças neurodegenerativas, por meio 

de metodologias importantes e imprescindíveis que auxiliam diretamente no diagnóstico e 

tratamento destas alterações morfofuncionais, com o propósito de elucidar alterações no 

sistema estomatognático. Dentre estas metodologias de avaliação do sistema estomatognático 

se destaca a eletromiografia de superfície, a ultrassonografia e a gnatodinamometria (OHNUKI 

et al., 2002; HIGASHIHARA et al., 2007; DE OLIVEIRA et al., 2014; MEIGAL et al., 2015; 

FERREIRA et al., 2016). 

A eletromiografia de superfície (EMG) é uma metodologia reconhecida 

internacionalmente, de fácil execução, não invasiva e indolor que avalia a musculatura estriada 

esquelética com a finalidade de fornecer informações do padrão de ativação muscular, 

auxiliando no diagnóstico e prognóstico de patologias e disfunções (DE LUCA, 1997; 

BÉRZIN, 2004; KLASSER et al., 2006; REGALO et al., 2006; REGALO et al., 2008; DE 

OLIVEIRA, 2014; PALINKAS et al., 2016; MENDES DA SILVA et al., 2016).  

A literatura científica sobre a EMG em indivíduos com ELA tem expandido 

consideravelmente desde a elaboração do “Awaji diagnostic criteria in 2006” (DE 

CARVALHO et al., 2008; GUENNOC et al., 2013).  

Considerando que a ELA (esporádica e familiar) não é uma enfermidade homogênea, 

mas sim uma doença com diferentes etiologias e prognósticos (TURNER et al., 2013), faz com 

que ocorra maiores dificuldades de encontrar padrões específicos de atividades 

eletromiográficas. Assim, se faz necessário a realização de mais pesquisas para demonstrar 
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como as doenças dos neurônios motores se comportam perante o sistema muscular, por meio 

do exame de EMG (JOKELA et al., 2015). 

Jokela et al. (2015) avaliaram, por meio da EMG, a diferença na distribuição de 

desnervação na atividade espontânea (fibrilação e a fasciculação) entre indivíduos com ELA 

(n=43), indivíduos geneticamente confirmados com início tardio de neuropatia motora espinhal 

(n=41) e indivíduos com atrofia muscular espinhal e bulbar (n=14). As atividades espontâneas 

foram detectadas mais frequentemente no músculo interósseo dorsal e nos músculos deltoides 

de indivíduos com ELA quando comparados aos demais, com outras doenças neuromotoras 

progressivas. Foi observado também nesta pesquisa que houve ausência de fibrilações no 

músculo interósseo na forma inicial da doença.  

Sato et al. (2015) avaliaram, por meio do exame de EMG com agulha, 363 indivíduos 

com ELA esporádica (gênero masculino com n=218 e gênero feminino com n=145), com idade 

média de 62 anos. Estes foram observados e avaliados por três anos após o surgimento da 

doença e os resultados indicaram que a ELA de início bulbar apresentou como prognóstico a 

atrofia da língua, dispneia e a presença ativa de desnervação nos membros cervicais superiores, 

sendo estes sintomas a evolução para a ELA severa. A reinervação, seguida de desnervação, foi 

comumente observada, porém não ocorre o mesmo em casos de evolução rápida da doença. Os 

autores também avaliaram que a presença de ativa desnervação em áreas do tronco foi fator de 

prognóstico para as disfunções dos membros superiores e deficiência na caminhada.  

Zhang et al. (2016) investigaram 128 indivíduos com ELA esporádica, sendo que 

destes, 52 foram diagnosticados com ELA definitiva e 76 pacientes com ELA provável, de 

acordo com “El Escorial World Federation of Neurology”. A classificação de avaliação 

funcional da ELA, a capacidade da força vital (CFV) e mensurações de EMG foram realizadas 

em todos os indivíduos. Observou-se que a presença de potenciais de fibrilação e ondas agudas 

positivas no músculo esternocleidomastoideo (ECOM) foram significantemente mais 
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frequentes em pacientes com CFV menores que 80% comparado aos pacientes com maior ou 

valor igual a 80%. Sugeriu-se que o ECOM pode estar concomitantemente envolvido com os 

músculos respiratórios em indivíduos com diagnóstico de ELA. O exame EMG com agulha no 

ECOM é menos invasivo que no diafragma ou músculo intercostal, assim, é geralmente o 

primeiro músculo investigado concomitantemente aos membros, demonstrando reações mais 

graves de fraquezas e atrofias musculares. 

Sangari et al. (2016) avaliaram a atividade EMG na condição de contração voluntária 

máxima do tríceps em 21 indivíduos com ELA (idade média de 56,3 ± 2 anos) com fraqueza 

muscular entre 26,6 ± 3,6 meses, tratados com Riluzol e Alpha Tocopherol (100mg/dia), e 21 

indivíduos saudáveis (idade média de 56,6 ± 2,1 anos). Foi observado tanto na atividade EMG 

como clinicamente que os participantes estavam dentro do padrão de normalidade. 

De Carvalho et al. (2016) descreveram que o aumento da excitabilidade do neurônio 

motor e a perda do neurônio motor inferior são marcadores neurofisiológicos da ELA, assim, a 

EMG de superfície não permite quantificar a perda destes neurônios, porém, é um método de 

eleição para o estudo da reinervação, por ser rápido e sem desconforto para o paciente.  

A análise da musculatura estriada esquelética também é de suma importância no 

desempenho das atividades relacionadas à fonação, à mastigação e à deglutição. Em especial, a 

mastigação, que é uma das funções mais relevantes desenvolvidas no sistema estomatognático, 

por ser um mecanismo complexo e dinâmico, na qual os músculos da mastigação e seus 

auxiliares interagem de forma coordenada mantendo os alimentos nas faces oclusais dos dentes 

para serem triturados e posteriormente deglutidos (HELKIMO; CARLSSON, 1978; GALO et 

al., 2006; ORCHARDSON; CADDEN, 2009; MARQUEZIN et al., 2013; PALINKAS et al., 

2013).  

Pesquisas avaliaram a eficiência mastigatória e estabeleceram comparações entre 

indivíduos em atividades dinâmicas, por meio da análise da integral da envoltória do sinal EMG 
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dos ciclos mastigatórios, que é uma medida matemática linear simples, precisa e rápida, capaz 

de estabelecer a mensuração das amostras (HERMENS et al., 1999; SIÉSSERE et al., 2009; 

DE ROSSI et al., 2014). 

Como método de mensuração, a ultrassonografia avalia a secção transversal dos 

músculos estriados esqueléticos em tempo real, por meio de metodologia dinâmica, não 

invasiva e sem efeito biológico acumulativo (CASTELO et al., 2007; MANGILLI et al., 2009; 

PALINKAS et al., 2010; ROHILA et al., 2012; TIRCOVELURI et al., 2013).  

Com o intuito de analisar o sistema mastigatório, no que diz respeito a fatores 

morfológicos, patológicos, oclusais, de crescimento e também relacionados a hábitos 

parafuncionais, mensura-se a espessura muscular por meio desta metodologia (RAADSHEER 

et al., 1996; GEORGIAKAKI et al., 2007; PALINKAS et al., 2010; ARZUL et al., 2012).   

Dessa maneira, a ultrassonografia se torna um método de diagnóstico clínico para 

estudos funcionais e neurofisiológicos da musculatura enfraquecida. Em termos de benefícios, 

o exame ultrassonográfico do diafragma, por exemplo, pode dar indícios de processos 

patológicos que contribuem para a disfunção muscular (SARWAL et al., 2013; BOON et al., 

2014). 

A técnica ultrassonográfica também é utilizada na detecção de fasciculações e 

músculos em desnervação (ARTS et al., 2011; SIMON et al., 2014a, SIMON et al., 2014b; 

SIMON, 2015), embora existam poucas pesquisas que analisam indivíduos com ELA, 

utilizando esta metodologia (HIWATANI et al., 2013; LOBO et al., 2013). 

Johnson et al. (2014) relataram que especificamente a ultrassonografia pode guiar a 

EMG por meio da avaliação da profundidade do diafragma abaixo da caixa torácica e 

determinar sua espessura, auxiliando assim, no caso da utilização da EMG com agulha, 

minimizando os riscos de pneumotórax.  
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Grimm et al. (2015) avaliaram as fasciculações e fibrilações musculares por meio do 

ultrassom associado a EMG em indivíduos com ELA, com outras desordens neuromusculares 

e saudáveis. A incidência de fasciculações foi significativamente maior nos indivíduos 

submetidos ao ultrassom quando comparados com aqueles em que foi realizada a EMG 

(p<0,05), mesmo em músculos de total força (p< 0,001). No entanto, a EMG foi mais sensível 

na detecção de fibrilações (p<0,05). Na ultrassonografia, os músculos tinham maior 

sensibilidade na detecção de atividade espontânea na língua (p<0,05). Indivíduos com ELA 

mostraram a intensidade do eco muscular significativamente maior em comparação aos que 

inicialmente eram suspeitos de ELA e aos controles normais (p<0,05), independentemente do 

estado clínico ou eletrofisiológico. De acordo com os resultados deste estudo, apesar da EMG 

ser um padrão ouro de avaliação neuromuscular, a sensibilidade e especificidade da avaliação 

do músculo com ultrassom, em diagnosticar a ELA foi praticamente equivalente a EMG, 

usando os critérios Awaji para o diagnóstico da ELA. Assim, a combinação dos métodos de 

ultrassom e EMG aceleram e melhoram a precisão do diagnóstico, além de elucidar que o 

ultrassom é um método adequado para detectar fasciculações, assim como a EMG é mais 

precisa na avaliação das fibrilações. 

Fantini et al. (2016) avaliaram, por meio da ultrassonografia, a espessura do músculo 

diafragma e realizaram a correlação com o comprometimento da função pulmonar, em 

indivíduos com ELA e saudáveis. Os autores concluíram que a espessura do músculo diafragma 

possui uma correlação positiva com as alterações respiratórias gerais em indivíduos com ELA, 

causando a fraqueza do diafragma e a alteração da respiração. 

Takamatsu et al. (2016) tiveram como objetivo estudar, por meio do ultrassom, a 

distribuição das fasciculações em indivíduos com ELA e associá-las às informações clínicas. 

As fasciculações nos músculos são localizadas e temporárias, podendo ter o seu início com 

espasmos musculares, sugerindo hiperexcitabilidade dos motoneurônios e axônios motores. Por 
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causa de sua presença existe um progressivo enfraquecimento e atrofia musculares, altamente 

indicativos de desordens neurais motoras, assim, as fasciculações tornam-se parte integrante do 

diagnóstico de ELA.  

A gnatodinamometria é outro importante método utilizado em pesquisa com ampla 

divulgação na literatura internacional que estabelece alterações funcionais do sistema 

neuromuscular, destacando-se a avaliação da força de mordida molar máxima e a relação da 

força muscular com inúmeras alterações morfofisiológicas que acometem o sistema 

estomatognático (GIBBS, 1986; RAADSHEER et al., 1996; KOGAWA et al., 2006; 

PALINKAS et al., 2010; AL-OMIRI  et al., 2014).  

Não foram verificadas, na literatura nacional e internacional, pesquisas que avaliam a 

força de mordida molar máxima de indivíduos com ELA, deixando uma incógnita a ser 

elucidada. 

O sistema muscular tem papel fundamental na qualidade de vida do ser humano e a 

constituição muscular relacionada ao sistema estomatognático, tem sido motivo de estudo em 

diversos grupos de indivíduos que apresentam alterações neste complexo sistema. Portanto, 

torna-se extremamente importante e fundamental a avaliação do sistema estomatognático 

também em indivíduos que apresentam alterações patológicas sistêmicas, como as doenças 

neurodegenerativas que acometem o sistema neuromotor. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

A finalidade desta pesquisa foi avaliar, por comparação, indivíduos com Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA) e indivíduos saudáveis por meio da: 

� Atividade EMG dos músculos masseter e temporal (direitos e esquerdos) nas seguintes 

condições posturais da mandíbula: repouso, lateralidades (direita e esquerda) máximas 

com contato dental, protrusão máxima com contato dental, apertamento dental em 

contração voluntária máxima e apertamento dental em contração voluntária máxima 

com material inerte interposto no plano oclusal; 

� Eficiência dos ciclos mastigatórios nas mastigações habitual e não habitual; 

� Espessura muscular dos músculos da mastigação (masseter e temporal) nas condições 

posturais da mandíbula em repouso e contração voluntária máxima; 

� Força de mordida molar máxima direita e esquerda. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Esta pesquisa foi caracterizada por ser um estudo observacional de corte transversal 

comparativo, que teve por finalidade analisar o padrão de atividade EMG, eficiência 

mastigatória, espessura dos músculos masseter e temporal (bilateral) e força de mordida molar 

máxima de dois grupos que foram constituídos por participantes com presença ou ausência de 

Esclerose Latera Amiotrófica (ELA).  

A hipótese da pesquisa seria que os participantes com ELA apresentassem alterações 

em todas as variáveis analisadas. Já a hipótese nula evidenciaria que não houvesse diferença 

entre os dois grupos analisados. 

Os dados foram coletados no Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” 

do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os participantes com ELA foram recrutados 

na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no Departamento 

de Neurociências e Ciências do Comportamento sob a responsabilidade do médico neurologista 

Prof. Dr. Wilson Marques Júnior e do médico psiquiatra Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecilio 

Hallak.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAEE n. 13071913.3.3001.5419) (ANEXO 

1). Todos os indivíduos selecionados foram convidados a participar da pesquisa clínica 

(ANEXO 2), informados sobre os propósitos e etapas do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde Brasileiro (ANEXO 3). 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

De um total de 70 indivíduos avaliados e seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 

foram selecionados 30 indivíduos, na faixa etária entre 18 e 68 anos de idade, sem distinção de 

gênero, raça e classe social.  

Foi utilizado o questionário anamnésico (ANEXO 4), para obter informações referentes 

aos dados pessoais, histórico médico e dental, presença de doenças sistêmicas, hábitos 

parafuncionais e sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. 

Após a anamnese e o exame clínico, foram aplicados os seguintes critérios de exclusão 

para esta pesquisa: apresentar ausência de dentes ântero-superiores, ântero-inferiores e dos 

primeiros molares permanentes (superiores e inferiores); apresentar dor aguda nos músculos da 

mastigação; ser portador de prótese mal adaptada; apresentar toro mandibular e/ou palatino; 

apresentar doença periodontal (mobilidade dental leve, moderada ou severa); restaurações 

dentais com risco de fraturas; não estar na faixa etária pré-determinada; gravidez ou lactação; 

apresentar alterações posturais e/ou cognitivas visualizadas clinicamente; estar em auxílio 

ventilatório; apresentar doença grave ou incapacitante, incurável ou potencialmente fatal; 

apresentar doenças do corno anterior medular; demência e distúrbios visuais, autonômicos e 

esfincterianos e ter disfunção temporomandibular (RDC/TMD) (SCHIFFMAN et al., 2014) 

(ANEXO 5). 

Os participantes da pesquisa foram distribuídos em dois Grupos: Grupo ELA (GELA): 

indivíduos com ELA, n=15 (09 mulheres e 06 homens), idade média de 43,46 ± 3,67 anos, 

índice de massa corporal médio de 26,70 ± 1,27 Kg/m2 e Grupo Controle (GC): indivíduos 

saudáveis, dentados, oclusão normal, sem disfunção temporomandibular, n=15 (09 mulheres e 

06 homens), idade média de 43,33 ± 3,93 anos, índice de massa corporal médio de 25,31 ± 0,92 

kg/m2 (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama da amostra populacional da pesquisa. 

 

 

Estudo Transversal Comparativo 

Critérios Exclusão 

n=40 

*Apresentar ausência de dentes ântero-superiores, 

ântero-inferiores e dos primeiros molares 

permanentes (superiores e inferiores) 

*Apresentar dor aguda nos músculos da mastigação 

*Ser portador de prótese mal adaptada  

*Apresentar toro mandibular e/ou palatino 

*Apresentar doença periodontal (mobilidade dental 

leve, moderada ou severa) 

*Restaurações dentais com risco de fratura 

*Não estar na faixa etária pré-determinada  

*Gravidez ou lactação  

*Alterações posturais ou cognitivas  

*Estar em auxílio ventilatório 

*Doença grave, incapacitante, incurável ou 

potencialmente fatal 

* Doenças do corno anterior medular 

*Demência  

*Distúrbios visuais, autonômicos e esfincterianos 

* DTM (RDC/TMD) 

 

Indivíduos entre 18 e 68 anos  

n=70 

Número total de participantes 

n=30 

Grupo 
Controle 

n=45 

EMG 

Eficiência Mastigatória 

Ultrassom 

Força de Mordida 

n=15 

(6 e 9 ) 

Grupo  
ELA 
n=45 

EMG 

Eficiência Mastigatória 

Ultrassom 

Força de Mordida 

n=15 

(6 e 9 ) 
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3.3 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

Foi realizado o cálculo amostral, após o estudo piloto com uma amostra de 10 

indivíduos, em uma população finita do Estado de São Paulo, sendo encontrada uma amostra 

para o Grupo Caso (n=15). A proporção foi calculada utilizando à fórmula: n = z2. p. q. N / Ɛ2. 

(N-1) + Z2. p. (1-p) onde “n” = tamanho da amostra; “z”=1,96 (valor tabelado da distribuição 

normal padronizada correspondente a um intervalo de 95%); “p”= prevalência estimada da 

doença, que neste estudo foi de 0,0073%; “q”=1-p; “Ɛ”= erro tolerável de amostragem, foi de 

5,5% para proporção e 10% para a média. Foi admitido o grau de confiança de 95% e erro 

absoluto de 5% (SANTOS GEO, 2015). Foi construído o Grupo Controle saudável (n=15), 

pareado com o Grupo ELA (GELA) por gênero, idade e medidas antropométricas, chegando a 

um total de 30 participantes da pesquisa. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

 

Foi utilizado o eletromiógrafo MyoSystem-I P84 de doze canais, portátil, sendo oito 

canais para EMG (para eletrodos ativos e passivos), quatro canais auxiliares, sistema de 

aquisição de dados de alta performance e software para controle, armazenamento, 

processamento e análise de dados. Os conectores possuem saídas de tensão CC de ±12 v @ 

±100 mA, CMRR (relação de rejeição em modo comum) de 112dB @ 60dB, impedância de 

entrada para eletrodos passivos 10¹º Ohms/6pf, correntes bias de entrada para eletrodos ativos 

de ±2nA, proteção contra sobretensões e filtros passa faixa para eliminação de ruídos de 5Hz a 

5KHz. Os eletrodos utilizados foram os eletrodos ativos simples diferenciais, com dois contatos 

de 10,0 x 1,0 mm e distância de 10,0 mm entre eles, sendo de prata e fixos em um 

encapsulamento de resina de 40x20x5 mm (Figuras 2 e 3). 

 

 
Figura 2. Eletromiógrafo MyoSystem-I P84 com eletrodos ativos. 
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Figura 3. Aquisição do sinal EMG dos músculos masseter e temporal. 

 

 

Um eletrodo de referência (eletrodo terra), com disco circular de aço inoxidável com 

3,0 cm de diâmetro, 1,5 de espessura e com um cabo de 1m de comprimento foi utilizado para 

minimizar o risco de interferências (BASMAJIAN; DE LUCA, 1985; CRAM; KASMAN; 

HOLTZ, 2010) (Figura 4). 

 

                             
Figura 4. Eletrodo de Referência (terra). 

 

 

A avaliação dos registros EMG dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, foi 

realizada por um único profissional capacitado. Previamente à colocação dos eletrodos a pele 
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foi limpa com álcool, eliminando resíduos de gordura, maquiagem ou poluição, que 

eventualmente estivesse presente. Para garantir a correta fixação dos eletrodos sobre os 

músculos da mastigação, foram realizadas manobras específicas de contração voluntária 

máxima, acompanhada de palpação digital (CRAM; KASMAN; HOLTZ, 2010) (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5. Eletrodos posicionados na região dos músculos masseter e temporal. 

 

 

A atividade EMG foi analisada por meio de registros da musculatura mastigatória, 

seguindo o protocolo destacado na Tabela 1. 

 

Tabela 1.  Protocolo EMG da atividade muscular mastigatória. 

Músculos                     Condições Clínicas Normalização 

 

Masseteres 

e 

Temporais 

Repouso (4s) 

Protrusão (10s) 

Lateralidade direita (10s) 

Lateralidade esquerda (10s) 

Apertamento dental de Parafilme M(4s) 

CVM 

(fator de 

normalização) 

(4 s) 
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Durante o registro eletromiográfico foi padronizado um ambiente calmo e silencioso, 

sendo solicitado ao indivíduo que permanecesse o mais calmo possível, respirando lenta e 

pausadamente. O participante da pesquisa permaneceu sentado em uma cadeira confortável, em 

postura ereta, com as plantas dos pés apoiadas no solo e as palmas das mãos apoiadas nas coxas. 

A cabeça foi posicionada de forma ereta, mantendo o plano de Frankfurt paralelo ao solo 

(Figura 6). 

 

 
Figura 6. Posicionamento do participante da pesquisa durante o exame EMG. 
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3.4.2 EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA 

 

Para as avaliações dinâmicas dos participantes, no que se refere à mastigação habitual 

e não habitual, foi utilizada a eficiência dos ciclos mastigatórios, analisada por meio da integral 

da envoltória linear do sinal EMG dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, sendo o 

valor registrado em microvolts/segundo (µV). Os sinais EMG foram colhidos durante a 

mastigação habitual de aproximadamente 5g de amendoins japonês Mendorato com casca 

(alimento duro); 5g de uvas passas sem sementes (alimento macio) e na mastigação não habitual 

com material inerte. O material inerte utilizado para realizar a mastigação não habitual e no 

apertamento dental em contração voluntária máxima, constituiu-se de uma folha de parafina 

(Parafilm M®, Pechinery Plastic Packaging, Batavia, IL, USA) dobrada (18x17x4mm, peso 245 

mg), que foi colocada entre as faces oclusais dos primeiros molares superiores e inferiores, dos 

lados direito e esquerdo do arco dental.  

Previamente ao exame, o participante da pesquisa foi informado sobre os tipos de 

alimentos a serem mastigados, reforçando que não necessariamente deveria engoli-los, tendo a 

opção de descartá-los em recipiente apropriado. 

O alimento macio e duro pertenceu ao mesmo lote e a quantidade estabelecida foi por 

unidades até atingir 5g de alimentos. Os mesmos foram armazenados em local fresco, arejado 

e em recipientes plásticos individuais (Figura 7). 
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Figura 7. Alimentos utilizados para a mastigação habitual: uvas passas (A) e amendoins (C). Alimento 
teste utilizado para mastigação não habitual: Parafilm M® (B). 

 

 

Os valores da integral da envoltória foram calculados desprezando os ciclos 

mastigatórios iniciais, tendo em vista que, no início do processo mastigatório, os primeiros 

ciclos apresentam considerável variação no padrão de movimentação mandibular (PALINKAS 

et al., 2013) (Figura 8). 

 

 

 
Figura 8. Sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios. 

 

 

 

 

 

 

A C B 
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3.4.3 EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

 

Para a análise da espessura muscular, utilizou-se o equipamento de ultrassonografia 

Nano Maxx SonoSite Nacionalizado com transdutor linear 13 MHz (Figura 9), seguindo o 

protocolo da Tabela 2.  

 

 
Figura 9. Ultrassom SonoSite NanoMaxx com transdutor linear. 

 

 

Tabela 2.  Protocolo da ultrassonografia de imagem da espessura muscular mastigatória. 

Músculos          Condições clínicas                  Observações 
Masseteres  

e  
Temporais 

 

        Repouso mandibular  
Apertamento dental 

em contração voluntária 
máxima 

Três exames 
em cada condição clínica 
(2 minutos de descanso) 

 

 

Durante o exame, os participantes da pesquisa permaneceram sentados e recostados em 

posição ereta, com as plantas dos pés apoiadas no solo e as palmas das mãos apoiadas nas coxas 

e recostados, sem fixação da cabeça. O ambiente permaneceu tranquilo, com luz reduzida. 

Foram dadas instruções e explicações necessárias, solicitando ao participante da pesquisa que 

permanecesse sempre tranquilo. Dessa maneira foram adquiridas imagens ultrassonográficas 

dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, na posição mandibular de repouso e 

apertamento dental em contração voluntária máxima. A localização dos músculos masseteres e 
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temporais, foi confirmada pela palpação digital (Figura 10) e pela movimentação do transdutor 

linear o qual se obteve uma imagem otimizada (ANDRADE et al., 2009) 

 

  
Figura 10. Localização dos músculos masseter esquerdo (A) e temporal esquerdo (B). 

 

 

O transdutor linear, que inicialmente foi recoberto por gel eletrocondutor à base de 

água, com finalidade de eliminar o ar para não interferir na imagem a ser obtida, foi 

posicionado transversalmente à direção das fibras musculares, considerando-se que o ventre 

do músculo masseter localiza-se, aproximadamente, 2,75 cm acima do ângulo da mandíbula 

em direção à pálpebra superior e a porção anterior do músculo temporal, aproximadamente a 

1,25 cm para trás e para cima do ângulo externo do olho (Figura 11). 

 

   

Figura 11. Transdutor linear posicionado sobre o músculo masseter esquerdo (A) e porção anterior do 
músculo temporal esquerdo (B). 

A 

A 

B 

B 
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Foram obtidas três imagens ultrassonográficas dos músculos masseter e temporal 

(direito e esquerdo), nas posições de repouso e apertamento dental em contração voluntária 

máxima, com intervalo de dois minutos entre as imagens (CASTELO et al., 2007; PALINKAS 

et al., 2010) (Figuras 12 e 13).  

 

 

Figura 12. Imagem ultrassonográfica do músculo masseter direito, na condição clínica de repouso (A) 
e na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (B): superfície do 
transdutor (1); ramo da mandíbula (2); espessura do músculo masseter direito (3).  

 

 

 
Figura 13. Imagem ultrassonográfica do músculo temporal direito, na condição clínica de repouso (A) 
e na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (B): superfície do 
transdutor (1); osso temporal (2); espessura do músculo temporal direito (3).  

 

 

A 

A 

B 

B 
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As mensurações foram realizadas por um único profissional capacitado e diretamente 

sobre a imagem, no momento da sua aquisição, com aproximação de 0,1 mm e a espessura 

muscular foi considerada como a distância entre as interfaces do tecido muscular com o tecido 

ósseo e adiposo. Das três medidas obtidas, calculou-se a média (em centímetros) e esta foi 

considerada para a análise estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material e Métodos | 46 

 

 

3.4.4 FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA 

 

Os registros da força de mordida molar máxima foram realizados após os exames 

eletromiográficos. O aparelho utilizado para a determinação da força de mordida foi um 

dinamômetro digital, modelo IDDK (Kratos - Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, São Paulo, 

Brasil), com capacidade até 100 Kgf, adaptado às condições bucais, para não produzir 

exagerado deslocamento condilar e distensão muscular (Figura 14). Este aparelho pertence ao 

Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo.  

 

 

 
Figura 14. Dinamômetro Digital IDDK da marca Kratos. 

 

 

O aparelho possui escala em Kgf ou N, uma tecla “set-zero” que permite o controle 

exato dos valores obtidos e também registro de “pico”, que facilita a leitura da força máxima 

durante a obtenção dos valores. É constituido de duas hastes que apresentam em suas 

extremidades discos de teflon, sobre os quais foi aplicada a força de mordida máxima. Sua 
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célula de carga de precisão elevada e circuito eletrônico para indicar a força fornecem medidas 

precisas e de fácil leitura no seu visor digital. 

As medidas foram feitas na região do primeiro molar permanente direito e esquerdo 

(REGALO et al., 2008; PALINKAS et al., 2010). As forças de mordida foram coletadas com o 

participante da pesquisa sentado numa cadeira com os braços estendidos ao longo do corpo e 

as palmas das mãos apoiadas sobre as coxas. O dinamômetro foi limpo com álcool e protegido 

com dedeiras de látex descartáveis (Wariper-SP), posicionadas nas hastes de mordida do 

aparelho como medida de biossegurança. Todos os participantes da pesquisa receberam 

instruções e foram realizados testes mordendo o equipamento antes que os registros fossem 

obtidos, para assegurar a confiabilidade no procedimento.  

Foi solicitado ao participante da pesquisa que mordesse o dispositivo por três vezes, 

com esforço máximo e descanso de dois minutos entre os registros, alternando o lado direito e 

esquerdo a fim de minimizar possíveis interferências e resultados errôneos (BONJARDIM et 

al., 2009) (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Dinamômetro posicionado na região dos primeiros 
molares do lado direito. 
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3.4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de amplitudes 

eletromiográficas, obtidos pelo cálculo da raiz quadrada da média (RMS). A função do ciclo 

mastigatório foi verificada por meio da integral da envoltória linear do sinal eletromiográfico 

normalizado, sendo este valor em microvolts/segundo. Após a obtenção dos dados relacionados 

à atividade eletromiográfica normalizada dos músculos masseter e temporal (direitos e 

esquerdos), aplicou-se o teste de normalidade Kolmogov-Smirnov. Observou–se a distribuição 

normal dos dados para o Grupo ELA e o Grupo Controle (ausência de doença).  

Mediante a necessidade de comparações entre diferentes participantes da pesquisa, os 

valores da RMS obtidos durante o apertamento dental em contração voluntária máxima, 

bilateral, foram utilizados para a normalização dos valores da atividade eletromiográfica em 

repouso, protrusão, lateralidade direita, lateralidade esquerda e apertamento dental com 

Parafilm M®.  

Para os valores obtidos na mastigação habitual e não habitual, seguiu-se o mesmo 

princípio, porém foram utilizados os valores da integral da envoltória durante o apertamento 

dental em contração voluntária máxima, bilateral, para a normalização dos dados.  

Os dados eletromiográficos normalizados, ultrassonográficos e força de mordida 

molar máxima foram submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 21.0 

para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). Os resultados foram obtidos por meio da análise 

descritiva (média e erro padrão) para cada variável. Os valores foram comparados pelo teste t 

de student para amostras independentes, com nível de significância de 5% e intervalo de 

confiança de 95%.  
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4. RESULTADOS 

 

Os dados obtidos neste trabalho foram analisados por meio de testes estatísticos, 

específicos para cada situação. Em seguida, a sequência utilizada para a exposição dos dados. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

4.2 Análise Eletromiográfica (RMS) – Padrões Posturais 

4.2.1 Condição de Repouso Mandibular 

4.2.2 Condição de Protrusão Máxima 

4.2.3 Condição de Lateralidade Direita 

4.2.4 Condição de Lateralidade Esquerda 

4.2.5 Condição de Apertamento com Parafilme M 

 

4.3 Função Mastigatória (Integral da Envoltória) 

4.3.1 Mastigação Habitual de Amendoins  

4.3.2 Mastigação Habitual de Uvas Passas  

4.3.3 Mastigação Não Habitual de Parafilme M  

 

4.4 Espessura Muscular (Ultrassonografia) 

4.4.1 Musculatura em Repouso 

4.4.2 Musculatura em Contração Voluntária Máxima 

 

4.5 Força de Mordida Molar Máxima 
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4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A Tabela 3 mostra o pareamento sujeito a sujeito do Grupo ELA (GELA) e Grupo 

Controle (GC). Foi aplicado o teste t de student para amostras independentes.  

O Grupo ELA (GELA) foi constituído por indivíduos com idade média de 43,46 ± 

3,67 anos e o Grupo Controle (GC) por indivíduos cuja idade média foi de 43,33 ± 3,93 anos. 

O GELA registrou índice de massa corporal médio de 26,70 ± 1,27 Kg/m2 e o GC de 25,31 ± 

0,92 kg/m2.  

 

 

Tabela 3. Descrição do Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC), para as variáveis: gênero 
(masculino "M" e feminino “F”), idade (anos), peso (kg) e estatura (m). 

Participantes Gênero Idade Peso Estatura 

(n=30)   GELA GC GELA GC GELA GC 

1 F 24                26 68 53 1,78 1,54 

2 F 29                31  83 54 1,6 1,7 

3 F 35                32 45 61,5 1,59 1,61 

4 F 46                41 49 66 1,44 1,58 

5 F 49                45 78 59,4 1,65 1,62 

6 F 51                50 58 75 1,57 1,67 

7 F 57                56 95 69,5 1,6 1,62 

8 F 64                67 66 72 1,25 1,47 

9 F 50                60 62 70 1,6 1,56 

10 M 19                18 80 75 1,75 1,76 

11 M 31                27 64 69 1,7 1,83 

12 M 36                35 83 98 1,69 1,92 

13 M 44                45 94 80 1,76 1,69 

14 M 49                49 106 84 1,88 1,72 

15 M 68               68 71 80 1,7 1,76 
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4.2 ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA (RMS) - PADRÕES POSTURAIS 

 

4.2.1 CONDIÇÃO DE REPOUSO MANDIBULAR 

 

Na condição de Repouso Mandibular, houve diferença estatística significante entre os 

dois grupos avaliados para os músculos masseter direito e esquerdo (p≤0,05). De acordo com a 

análise das médias eletromiográficas normalizadas, os participantes pertencentes ao GELA 

apresentaram maiores valores para todos os músculos analisados (Tabela 4 e Figura 16). 

 

Tabela 4. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Repouso Mandibular, para cada músculo avaliado, no Grupo ELA 
(GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,16 0,06 

0,03* 
GC 0,05 0,01 

Masseter esquerdo 
GELA 0,18 0,06 

0,03* 
GC 0,05 0,01 

Temporal direito 
GELA 0,12 0,02 

0,19 
GC 0,08 0,01 

Temporal esquerdo 
GELA 0,13 0,03 

0,08 
GC 0,07 0,01 

  
 

 
Figura 16. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Repouso para 
os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 
temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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4.2.2 CONDIÇÃO DE PROTRUSÃO MÁXIMA 

 

Na condição de Protrusão Máxima, houve diferença estatística significante (p≤0,05) 

entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para o músculo masseter esquerdo e para os 

músculos temporais (direito e esquerdo). A análise das médias eletromiográficas normalizadas, 

dos participantes pertencentes ao GELA apresentaram valores eletromiográficos maiores para 

todos os músculos avaliados (Tabela 5 e Figura 17).  

 

Tabela 5. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Protrusão Máxima, para cada músculo avaliado, no Grupo Esclerose 
Lateral Amiotrófica (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,44 0,07 

0,16 
GC 0,23 0,05 

Masseter esquerdo 
GELA 0,45 0,07 

0,00** 
GC 0,12 0,02 

Temporal direito 
GELA 0,19 0,03 

0,00** 
GC 0,09 0,01 

Temporal esquerdo 
GELA 0,23 0,06 

0,03* 
GC 0,10 0,02 

 

 

 
Figura 17. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Protrusão 
Máxima para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal 
direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 



Resultados | 54 

 

 

4.2.3 CONDIÇÃO DE LATERALIDADE DIREITA 

 

Na condição de Lateralidade Direita, não houve diferença estatística significante 

(p≤0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para os todos os músculos estudados. A 

análise das médias eletromiográficas normalizadas dos participantes pertencentes ao GELA 

apresentaram valores maiores para todos os músculos (Tabela 6 e Figura 18).  

 

Tabela 6. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Lateralidade Direita, para cada músculo avaliado, no Grupo ELA 
(GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,36 0,07 

0,14 
GC 0,12 0,02 

Masseter esquerdo 
GELA 0,40 0,06 

0,41 
GC 0,08 0,01 

Temporal direito 
GELA 0,34 0,05 

0,61 
GC 0,18 0,03 

Temporal esquerdo 
GELA 0,19 0,05 

0,74 
GC 0,12 0,02 

 

 

 
Figura 18. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Lateralidade 
Direita para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito 
(TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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4.2.4 CONDIÇÃO DE LATERALIDADE ESQUERDA 

 

Na condição de Lateralidade Esquerda, houve diferença estatística significante 

(p≤0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para os músculos masseteres (direito e 

esquerdo) e músculo temporal esquerdo. A análise das médias eletromiográficas normalizadas 

dos participantes pertencentes ao GELA apresentaram maiores valores para todos os músculos 

avaliados (Tabela 7 e Figura 19).  

 

Tabela 7. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Lateralidade Esquerda, para cada músculo avaliado, no Grupo ELA 
(GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,31 0,06 

0,00** 
GC 0,09 0,02 

Masseter esquerdo 
GELA 0,41 0,08 

0,00** 
GC 0,09 0,02 

Temporal direito 
GELA 0,16 0,03 

0,08 
GC 0,09 0,01 

Temporal esquerdo 
GELA 0,32 0,07 

0,00** 
GC 0,17 0,03 

 

 

 
Figura 19. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Lateralidade 
Esquerda para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal 
direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (C). 
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4.2.5 CONDIÇÃO DE APERTAMENTO DENTAL COM PARAFILME M 

 

Na condição de Apertamento Dental com M, não houve diferença estatística 

significante (p≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para os todos os músculos 

estudados. A análise das médias eletromiográficas normalizadas dos participantes pertencentes 

ao GELA apresentaram valores maiores para os músculos masseteres (direito e esquerdo) e 

músculo temporal esquerdo (Tabela 8 e Figura 20).  

 

Tabela 8. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Apertamento Dental com Parafilm M, para cada músculo avaliado, 
no Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,76 0,06 

0,43 
GC 0,61 0,07 

Masseter esquerdo 
GELA 0,77 0,08 

0,88 
GC 0,60 0,08 

Temporal direito 
GELA 0,80 0,05 

0,68 
GC 0,84 0,09 

Temporal esquerdo 
GELA 0,78 0,08 

0,60 
GC 0,76 0,08 

 
 

 
Figura 20. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Apertamento 

Dental com Parafilme M para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo 
(ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e 
Controle (GC). 
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4.3 FUNÇÃO MASTIGATÓRIA 

 

4.3.1 MASTIGAÇÃO HABITUAL DE AMENDOINS 

 

Para a condição de Mastigação Habitual de Amendoins, na atividade eletromiográfica 

normalizada da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios, não houve diferença estatística 

significante (p≤0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para todos os músculos 

analisados. O GELA apresentou médias eletromiográficas menores para todos os músculos 

estudados (Tabela 9 e Figura 21).  

 

Tabela 9. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Mastigação Habitual de Amendoins, para cada músculo avaliado, no 
Grupo de ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito GELA 0,95 0,21 0,50 

GC 1,34 0,25  

Masseter esquerdo GELA 0,96 0,17 0,24 
GC 1,44 0,21 

Temporal direito GELA 0,64 0,09 0,28 
GC 1,00 0,12 

Temporal esquerdo GELA 0,71 0,13 0,18 
GC 1,19 0,20 

 

 

Figura 21. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação 
Habitual de Amendoins para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), 
temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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4.3.2 MASTIGAÇÃO HABITUAL DE UVAS PASSAS 

 

Para a condição de Mastigação Habitual de Uvas Passas, na atividade eletromiográfica 

normalizada da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios, não houve diferença estatística 

significante (p≤0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para todos os músculos 

analisados. O GELA apresentou médias eletromiográficas menores para todos os músculos 

estudados (Tabela 10 e Figura 22).  

 

Tabela 10. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Mastigação Habitual de Uvas Passas, para cada músculo avaliado, 
no Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,66 0,12 

0,84 
GC 1,01 0,16 

Masseter esquerdo 
GELA 0,71 0,12 

0,64 
GC 0,84 0,13 

Temporal direito 
GELA 0,57 0,09 

0,30 
GC 0,83 0,11 

Temporal esquerdo 
GELA 0,68 0,11 

0,12 
GC 0,91 0,15 

 

 

Figura 22. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação 
Habitual de Uvas Passas para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo 
(ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e 
Controle (GC). 
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4.3.3 MASTIGAÇÃO NÃO HABITUAL DE PARAFILME M 

 

Para a condição de Mastigação Não Habitual de Parafilme M, na atividade 

eletromiográfica normalizada da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios, houve 

diferença estatística significante (p≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GELA x GC) para o 

músculo masseter direito e músculo temporal direito. O GELA apresentou médias 

eletromiográficas menores para todos os músculos estudados (Tabela 11 e Figura 23). 

 

Tabela 11. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados eletromiográficos 
normalizados (µV) na condição de Mastigação Não Habitual de Parafilme M, para cada músculo 
avaliado, no Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 0,79 0,08 

0,00** 
GC 1,27 0,06 

Masseter esquerdo 
GELA 0,90 0,05 

0,06 
GC 1,35 0,06 

Temporal direito 
GELA 0,69 0,04 

0,04* 
GC 0,91 0,04 

Temporal esquerdo 
GELA 0,82 0,04 

0,91 
GC 0,95 0,04 

 

 

Figura 23. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação 

Não Habitual de Parafilme M, para os músculos masseter direito (MD), masseter 
esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA 
(GELA) e Controle (GC). 
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4.4 ULTRASSONOGRAFIA 

  

4.4.1 MUSCULATURA EM REPOUSO 

 

Na condição de Repouso muscular, as análises das imagens obtidas na ultrassonografia 

não evidenciaram diferença estatística significante (p≤0,05) entre os dois grupos avaliados 

(GELA x GC). As médias das espessuras musculares do masseter esquerdo, temporal direito e 

temporal esquerdo foram maiores para GELA quando comparadas ao GC (Tabela 12 e Figura 

24). 

 

Tabela 12. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) da espessura muscular (cm) 
na condição de Repouso, para cada músculo avaliado, no Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias (cm) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito GELA 0,95 0,04 0,63 
GC 0,97 0,05 

Masseter esquerdo GELA 0,99 0,05 0,70 
GC 0,98 0,04 

Temporal direito GELA 0,56 0,08 0,10 
GC 0,43 0,04 

Temporal esquerdo GELA 0,47 0,05 0,11 
GC 0,42 0,04 

 

 

Figura 24. Médias da espessura muscular (cm) em Repouso para os músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos 
Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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4.4.2 MUSCULATURA EM CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA 

 

Na condição muscular de Contração Voluntária Máxima, as análises das imagens 

obtidas na ultrassonografia não evidenciaram diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre 

os dois grupos avaliados (GELA x GC). As médias das espessuras musculares do masseter 

esquerdo, temporal direito e temporal esquerdo foram maiores para GELA quando comparadas 

ao GC (Tabela 13 e Figura 25). 

 

Tabela 13. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) da espessura muscular (cm) 
na condição de Contração Voluntária Máxima, para cada músculo avaliado, no Grupo ELA (GELA) e 
Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias (cm) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Masseter direito 
GELA 1,26 0,05 

0,43 
GC 1,26 0,06 

Masseter esquerdo 
GELA 1,34 0,06 

0,41 
GC 1,24 0,07 

Temporal direito 
GELA 0,61 0,08 

0,14 
GC 0,58 0,05 

Temporal esquerdo 
GELA 0,55 0,06 

0,31 
GC 0,52 0,04 

 

 

Figura 25. Médias da espessura muscular (cm) em Contração Voluntária Máxima para 
os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 
temporal esquerdo (TE), nos Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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4.5 FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA 

 

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

estatística significante (p ≤ 0,05) entre o GELA e GC. Foram observados valores semelhantes 

nas médias da força de mordida molar máxima direita e maior força de mordida máxima 

esquerda para GELA quando comparado ao GC (Tabela 14 e Figura 26). 

 

Tabela 14. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) da força de mordida máxima 
(Kgf) na região molar dos lados direito e esquerdo, para o Grupo ELA (GELA) e Grupo Controle (GC). 
Força de Mordida 

Molar 
Grupos Médias (Kgf) Erro Padrão (±) Significância(*) 

Região Direita 
GELA 

GC 
20,77 
23,39 

3,17 
2,99 

0,55 

Região Esquerda 
GELA 

GC 
23,53                                   
23,70 

           3,49 
           2,82 

0,97 

 

 

Figura 26. Médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) dos lados direito e esquerdo, nos 
Grupos ELA (GELA) e Controle (GC). 
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5. DISCUSSÃO 

 

A doença ELA promoveu alterações funcionais na atuação do complexo sistema 

estomatognático, como a hiperatividade muscular e diminuição da eficiência mastigatória e 

força de mordida molar máxima, o que compromete muito a qualidade de vida dos indivíduos 

com ELA. Sabe-se que existe um vasto comprometimento na musculatura estriada esquelética 

de indivíduos com ELA e pouco se conhece na literatura científica sobre o acometimento do 

sistema estomatognático. Portanto, esta pesquisa teve o intuito de analisar este sistema, por 

meio da atividade eletromiográfica e espessura dos músculos masseteres e temporais, além da 

força de mordida molar máxima, com a finalidade de demonstrar para comunidade científica e 

população quais as alterações morfofuncionais estão presentes no sistema estomatognático 

destes indivíduos e que os resultados discutidos a seguir são extremamente relevantes para a 

medicina e ciência odontológica.  

Quando se trabalha com eletromiografia de superfície, diferentes padrões de 

anormalidades em distintas desordens dos neurônios motores podem ser descobertos, sendo um 

importante mecanismo de prognóstico e ajuda na realização de outros exames ou testes 

genéticos (JOKELA et al., 2015). A combinação dos exames de eletromiografia de superfície 

e ultrassonografia torna-se importante para avaliação, detecção e diagnóstico de doenças 

neurofisiológicas, do que se fossem utilizados separadamente (GRIMM et al., 2015). Esta 

pesquisa teve a preocupação de utilizar estas diferentes metodologias que são reconhecidas 

internacionalmente para avaliar com precisão a musculatura mastigatória de indivíduos com 

ELA.  

Na atividade eletromiográfica normalizada foram observados as seguintes variáveis 

(padrões posturais): repouso mandibular, protrusão máxima com contato dental, lateralidade 
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direita e esquerda máxima com contato dental e apertamento dental em contração voluntária 

máxima com Parafilme M.  

A normalização dos dados eletromiográficos pelo apertamento dental em contração 

voluntária máxima, nesta pesquisa, seguiram os critérios internacionais do Surface 

Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAN) com a finalidade de 

diminuir as diferenças entre os diferentes registros de um mesmo participante, ou de 

participantes diferentes, possibilitando a interpretação dos dados (HERMENS et al., 1999; 

REGALO et al., 2008). 

O padrão de normalidade mioelétrica na condição de repouso mandibular é 

considerado mínimo ou inexistente, significando que não existe contração das unidades motoras 

(BÉRZIN, 2004). Dessa maneira, o equilíbrio mandibular é mantido pela atuação da 

viscoelasticidade dos músculos da mastigação, da ação proprioceptiva dos ligamentos, tendões, 

cápsula articular e da pressão atmosférica (VITTI et al., 1975; BÉRZIN, 2004; PALINKAS et 

al., 2016). 

Neste estudo, na condição de repouso mandibular, observou-se por meio da análise 

dos dados que o GELA apresentou maior atividade EMG para todos os músculos avaliados, 

sendo essa diferença significante somente para os músculos masseteres (direito e esquerdo). 

Estes resultados estão em conformidade com pesquisas que relataram a presença de atividade 

elétrica nos músculos estriados esqueléticos, relacionada com situações de estresse contínuo 

e/ou presença de disfunções musculares (SODERBERG, KNUTSON, 2000; REGALO et al., 

2006; CECILIO et al., 2010). Acreditamos que esse resultado possa ser oriundo do estresse 

psicológico, porque, com certeza, em indivíduos com ELA, o processo de estresse está presente 

diariamente devido aos problemas emocionais relacionados com a doença crônico-

degenerativa, o que observamos durante o nosso convívio com os estes indivíduos 

(MITSUMOTO, BENE, 2000; ANDREWS et al., 2016). 
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Na condição de protrusão máxima com contato dental, de acordo com os resultados 

desta pesquisa, notou-se que houve diferença significante entre GELA e GC, onde GELA 

apresentou hiperatividade do músculo masseter, bilateralmente, comparada ao GC. Cumpre-se 

destacar que o GELA apresentou hiperatividade para todos os músculos avaliados. 

Provavelmente a instabilidade na biomecânica postural de indivíduos com doenças crônico-

degenerativas, promove maior esforço físico, necessitando de maior recrutamento de fibras 

musculares, quando comparado com indivíduos saudáveis, produzindo hiperatividade 

muscular. Nossos resultados também demonstraram que os músculos masseteres estão mais 

ativos em relação aos músculos temporais nesta condição postural. Resultados estes concordes 

com os padrões de normalidade nos movimentos desta condição postural, pois na protrusão 

máxima com contato dental, os músculos masseteres possuem maior ativação, exigida pelo 

próprio comportamento muscular, a fim de manter-se na posição desejada, quando comparados 

aos músculos temporais (ASH et al., 2007; CECILIO et al., 2010; DE OLIVEIRA et al., 2014; 

FERREIRA et al., 2016).  

No movimento de lateralidade com contato dental, tanto para o lado direito como 

esquerdo, notou-se que a atividade mioelétrica normalizada dos músculos da mastigação foi 

maior no GELA quando comparada ao GC, mas ficou evidente que os resultados para 

lateralidade não estão dentro dos padrões de normalidade de ativação muscular 

neuroanatômica, onde se esperava observar registro eletromiográfico maior no músculo 

temporal do lado ipsilateral da mandíbula, na medida em que para o músculo masseter a maior 

atividade esperada seja contralateral (BLANKSMA, VAN EIJDEN, 1995; REGALO et al., 

2008, CECILIO et al., 2010), o que não foi verificado na execução dessa condição clínica.   

Conforme os nossos resultados, tanto no GELA como GC, na condição de apertamento 

dental em contração voluntária máxima com Parafilme M, observou-se menor atividade 

eletromiográfica normalizada dos músculos masseteres em relação aos músculos temporais. 
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Estes dados estão concordes com alguns autores que verificaram que o padrão da atividade 

mioelétrica do músculo masseter é menor se comparado ao músculo temporal, na condição de 

apertamento isométrico constante (CECILIO et al., 2010; DE OLIVEIRA et al., 2014). Esta 

relação pode ser explicada pela ativação do músculo masseter na função de sustentação 

mandibular, com características morfológicas relacionadas à força e potência, mas fatores de 

estresse cotidiano podem alterar completamente esta função, sobrecarregando o músculo 

temporal que tem como característica o ajuste e sincronização da direção do movimento 

dinâmico mandibular (RANCAN et al., 2009).  

Na comparação da atividade eletromiográfica normalizada na condição de 

apertamento dental com Parafilme M entre GELA e GC, notou-se que GELA apresentou maior 

atividade elétrica nos músculos masseteres (direito e esquerdo) quando comparados ao GC. 

Porém para o músculo temporal direito, a atividade foi considerada menor no GELA. 

A doença ELA promove degeneração progressiva dos neurônios motores, que 

impedem os músculos de exercerem suas atividades normais levando a atrofia por desnervação, 

dificuldades progressivas na execução de movimentos e perda de força muscular, onde estes 

sintomas fazem parte diferencial do diagnóstico da doença (SCHMIDT et al., 2011; DE 

CARVALHO, SWASH, 2016). Nesta enfermidade, espasmos musculares são contínuos e não 

se alteram com os movimentos voluntários (KOSUGE et al., 2015). Estas contrações rápidas, 

espontâneas e intermitentes das fibras musculares, chamadas de fasciculação (SLEUTJES et 

al., 2016), demonstram que os potenciais de unidades motoras estão com atividades anormais 

(BUAINAIN et al., 2000), podendo provocar hiperatividade da musculatura estriada esquelética 

e cardíaca (TANAKA et al., 2013) e provavelmente nos músculos da mastigação como o que 

foi encontrado nessa pesquisa. As fasciculações tornam-se menos frequentes à medida que a 

doença evolui, fato este que pode ser explicado pela perda das terminações nervosas (DE 
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CARVALHO, SWASH 2013a; DE CARVALHO, SWASH 2013b; DE CARVALHO, 

SWASH, 2016). 

Os indivíduos com ELA, abordados nesta pesquisa, passaram por critérios de exclusão, 

dos quais dentre outros itens, destacou-se o não apresentar alterações posturais, estar em auxílio 

ventilatório, conseguir ingerir líquidos ou mesmo se alimentar adequadamente, pois o protocolo 

realizado exigiu movimentos mastigatórios habituais com alimento macio e alimento 

consistente, mesmo tendo a opção de cuspi-los caso não quisessem engolir os alimentos. 

Seguindo estes critérios, de maneira bastante humanizada, foram realizados os exames de 

eletromiografia de superfície para avaliação das funções mastigatórias. 

Durante o processo mastigatório, os músculos abaixadores e levantadores da 

mandíbula são fundamentais, pois após a inserção de alimentos na boca, ocorre liberação de 

energia durante o trabalho realizado para que ocorra corretamente a trituração dos alimentos 

antes do processo de deglutição (LAVIGNE et al., 2003; FEINE, LUND, 2006). Nesta atividade 

predominam os movimentos de contrações isotônicas ou dinâmicas repetitivas, associados a 

períodos de contração isométrica (DE LUCA, 1997).  

Desta maneira, mensurar a função mastigatória se torna um trabalho complexo, mas 

utilizando metodologias corretas e que sejam reconhecidas como, por exemplo, o cálculo 

matemático da integral da envoltória linear, que determinada o valor da área dos ciclos 

mastigatórios, no qual são avaliados apenas os períodos de contrações isométricas, descartando 

as contrações isotônicas, se torna possível produzir resultados confiáveis para eficiência 

mastigatória (SIÉSSERE et al., 2009; PALINKAS et al., 2013).  

Neste estudo, utilizamos este cálculo matemático originado do sinal eletromiográfico 

dos ciclos mastigatórios para verificar se GELA teria alguma alteração funcional no processo 

mastigatório. Os resultados verificados evidenciaram médias eletromiográficas normalizadas 

menores dos ciclos mastigatórios para o músculo masseter (direito e esquerdo) e músculo 
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temporal (direito e esquerdo) no GELA em relação ao GC, tanto na mastigação habitual como 

na mastigação não habitual. O registro da mastigação não habitual foi caracterizado pela 

movimentação dinâmica de curta excursão de abertura bucal, do tipo charneira, solicitado a fim 

de diminuir os efeitos da mudança de comprimento e tensão do músculo (DE LUCA, 1997; 

PALINKAS et al., 2011).  

Na mastigação habitual (uvas passas e amendoins) e na mastigação não habitual 

(Parafilme M) foi possível observar que ocorreram alterações funcionais, com significância 

estatística para os músculos masseter e temporal direito entre GELA e GC na mastigação não 

habitual. Acredita-se que nos indivíduos que possuem alterações morfofuncionais, como no 

caso da ELA, aconteça um maior recrutamento das fibras musculares a fim de que estas possam 

realizar as mesmas funções mastigatórias de um indivíduo saudável, o que promove maior 

esforço físico e consequentemente diminuição na eficiência mastigatória (KUMAI, 1993; DE 

ROSSI et al., 2009; PALINKAS et al., 2013). De acordo com Trenouth (2000) estas alterações 

nas atividades dos músculos da mastigação promovem desarmonia ocluso-funcional e 

interferem diretamente no processo mastigatório. 

Da mesma forma, a espessura muscular também pode interferir no processo 

mastigatório e os padrões de normalidade relacionados à espessura dos músculos da mastigação 

estão bem delineados (PALINKAS et al., 2010). Em particular, os padrões que se referem à 

espessura dos músculos masseteres e temporais possuem direta associação com a idade, gênero, 

morfologia craniofacial, hábitos parafuncionais e disfunção temporomandibular (KILIARIDIS, 

GEORGIAKAKI, KATSAROS, 2003).  

As aferições das imagens da espessura do músculo masseter (direito e esquerdo) e 

músculo temporal (direito e esquerdo) nas condições de repouso mandibular e apertamento 

dental em contração voluntária máxima para GELA e GC, neste estudo, apresentaram-se bem 

definidas, permitindo a determinação precisa das medidas relacionadas à espessura, sem 
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significância estatística para as médias dos músculos analisados nas condições clínicas 

propostas. Entretanto, foram observadas maiores espessuras nos músculos masseter esquerdo e 

temporais (direito e esquerdo), em ambas as condições clínicas no GELA. Arts et al. (2008) 

demonstraram uma diminuição da espessura muscular em seus estudos em indivíduos com 

ELA, mas os músculos analisados não foram dos músculos relacionados ao sistema 

estomatognático. A atrofia muscular é causada pela degeneração dos neurônios motores que 

são reflexos dos estágios progressivos da doença (NAKAMORI et al., 2016). 

A capacidade de se avaliar a força de mordida molar máxima é fundamental para 

investigar o comprometimento e enfermidades na eficiência mastigatória; quanto melhor o 

sistema, maior será a força exercida pelo indivíduo (KOC et al., 2010; PALINKAS et al., 2010; 

PALINKAS et al., 2016). De acordo com os nossos resultados, ficaram evidentes alterações 

clínicas entre os grupos GELA e GC, com a presença da diminuição na força de mordida molar 

máxima no GELA, tanto do lado direito como do lado esquerdo, mesmo que sem significância 

estatística. Estes resultados são discordes de Ohnuki, et al. (2002) que afirmaram que a força 

oclusal em pacientes com doenças do neurônio motor, inclusive a ELA, não se altera quando 

comparada com indivíduos saudáveis.   

Estudos sobre avaliações dos músculos da face, durante a força de mordida, 

relacionados com doenças neurodegenerativas, são escassos na literatura internacional. As 

avaliações estáticas e dinâmicas do sistema estomatognático são de suma importância a fim de 

que se possa compreender o mecanismo e a atuação do remodelamento adaptativo muscular, o 

qual existe em situações onde estímulos físicos são constantes e que, por conseguinte, produzem 

modificações quantitativas e qualitativas na estrutura dos músculos da mastigação (BALDWIN, 

HADDAD, 2002; CAPITANIO et al., 2006). 

 Os resultados desta pesquisa permitiram avaliar o sistema estomatognático do ponto 

de vista morfológico e funcional dos indivíduos com ELA oferecendo contribuições 
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importantes para o conhecimento na área, demostrando que existem alterações nos padrões de 

atuação do sistema muscular perante a enfermidade, modificando a cinemática e a cinética 

mastigatória. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos na avaliação do sistema estomatognático dos indivíduos com ELA 

em relação aos indivíduos saudáveis indicaram que: 

 

� Ocorreu uma hiperatividade eletromiográfica dos músculos masseteres e temporais nas 

condições posturais da mandíbula; 

� Houve uma diminuição da eficiência mastigatória e na força de mordida molar máxima; 

� Não ficaram evidentes comprometimentos na espessura muscular. 

 

Dessa forma, conclui-se que a doença degenerativa ELA compromete a função do 

sistema estomatognático, sendo necessários mais estudos, principalmente longitudinais, para a 

compreensão do acometimento da doença ao longo do tempo. 
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Anexo 2. Convite para participar de pesquisa clínica 

 

 

CONVITE PARA PARTICIPAR DE PESQUISA CLÍNICA 
 

Você está sendo convidado para participar do estudo “Efeito da Esclerose Lateral 

Amiotrófica na atuação do sistema estomatognático - Análises eletromiográfica, 

ultrassonográfica, força de mordida e eficiência mastigatória”. A decisão de participar deste 

estudo é totalmente sua. Você pode recusar, ou decidir parar de participar desta pesquisa, a 

qualquer momento, e por qualquer razão. 

Por favor, leia cuidadosamente todas as informações a seguir. Peça explicação sobre 

qualquer palavra, termo ou parte que não seja claro para você. Você também pode nos 

apresentar qualquer dúvida que tenha sobre esta pesquisa. Não assine este formulário de 

consentimento, a não ser que, tenha compreendido todas as informações contidas nele, e, tenha 

esclarecido satisfatoriamente todas as suas dúvidas. Se você decidir participar deste estudo, será 

solicitada sua assinatura neste formulário, apresentado em duas vias, sendo uma para você, a 

qual deverá ser guardada em seus arquivos. Este documento apresenta informações, incluindo 

nomes e números de telefones importantes, os quais você poderá necessitar no futuro. Durante 

este estudo, novos dados poderão ser descobertos e você terá conhecimento disto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica do pesquisador responsável ________________________________________ 

Rubrica do voluntário ___________________________________________________ 
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos você, _____________________________________RG_______________ para 
participar voluntariamente do projeto de pesquisa “Efeito da Esclerose Lateral Amiotrófica 
na atuação do sistema estomatognático - Análises eletromiográfica, ultrassonográfica, 
força de mordida e eficiência mastigatória”, tendo como pesquisadora responsável a 
doutoranda Lígia Maria Napolitano Gonçalves e, como pesquisadora participante, a Profa. Dra. 
Simone Cecilio Hallak Regalo, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – 
USP. 
1) O objetivo deste estudo será avaliar de que maneira os músculos do seu rosto trabalham, 

observando a atividade e o tamanho deles, a força da sua mordida e a sua maneira de mastigar. 

2) Estas avaliações serão feitas usando vários equipamentos. O eletromiógrafo, necessário para 

ver como os músculos do rosto estão trabalhando e funcionando; o aparelho de ultrassom para 

ver e medir o tamanho dos músculos do rosto; o aparelho de força de mordida para ver o quanto 

de força você atinge durante a sua mordida. Estes métodos não aquecem, não provocam dor e 

não causam risco à saúde.  

3) No exame de eletromiografia, alguns eletrodos (placas) serão colocados em sua pele, por 

meio de esparadrapo. Talvez você sinta algum desconforto no momento da remoção dos 

esparadrapos. Esses eletrodos serão fixados sobre partes dos músculos do seu rosto a serem 

estudados. Serão feitas avaliações com sua boca em situação de repouso (parada por quatro 

segundos) e, durante alguns movimentos que lhe serão solicitados, como mover seu queixo para 

frente, para os lados (direito e esquerdo), às vezes sustentando nas posições pedidas (por quatro 

segundos). Serão feitas também avaliações durante mastigação de diferentes alimentos (por dez 

segundos), uvas passas e amendoins, os quais você não precisará engolir se não quiser. Caso 

você seja alérgico a algum desses alimentos, por favor, nos avise. Você também mastigará ou 

apertará uma plaquinha de plástico, sem sabor, chamado parafilme M (por dez segundos). Os 
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riscos são mínimos, e o resultado esperado é saber como alguns músculos trabalham durante a 

mastigação. Este método não aquece, não provoca dor e não causa risco à saúde. 

4) Logo após, será feito o exame de ultrassonografia, que vai medir o tamanho de seus 

músculos. Ele é realizado passando-se primeiro um gel gelado no seu rosto, e em seguida, o 

aparelho de ultrassom tocará essas áreas de forma suave e sem pressão. Este método não aquece, 

não provoca dor e não causa risco a saúde. 

5) Na sequência, será feito o exame da força de mordida, que consiste em colocar um aparelho 

com duas pontas protegidas por uma luvinha de látex na sua boca, na região dos dentes do fundo 

e pediremos para você morder. O procedimento será realizado três vezes, durante quatro 

segundos cada vez, para observarmos os maiores valores da força de sua mordida. Este método 

poderá ser um pouco incômodo, na colocação do aparelho na boca, mas não provoca dor e não 

causa risco à sua saúde. 

 
Rubrica do pesquisador responsável ___________________________________ 
Rubrica do voluntário_______________________________________________ 

6) Em seguida, serão feitas perguntas sobre qualidade de vida relacionada à saúde da sua boca.   

7) Se for percebido algum problema, você será informado e receberá orientação para 

tratamento. 

8) Todas as avaliações têm riscos mínimos e você está sendo esclarecido que todos esses testes 

não machucam, não causam dor, não aquecem e não causam riscos para a saúde, apresentando 

apenas o incômodo da colocação do esparadrapo e gel na pele do rosto e, o tempo que você 

passa sendo avaliado. 

9) Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa. Despesas 

com alimentação e transporte, se você julgar necessário, serão cobertas pelos pesquisadores. 

10) Você tem total liberdade para não participar da pesquisa. 
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11) Sua identidade será mantida em segredo, e você deve sentir-se à vontade para pedir maiores 

esclarecimentos, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa. Se tiver qualquer dúvida, você 

poderá ligar para o pesquisador e/ou Comitê de Ética em Pesquisa para pedir qualquer 

informação sobre o projeto. 

12) Participando desta pesquisa, você autoriza, para os devidos fins, o uso, a divulgação e 

publicação em revistas científicas dos dados obtidos e terá, por parte dos pesquisadores, a 

garantia do sigilo (segredo) que garantem a sua privacidade. 

13) Saiba que você não terá benefício direto com este estudo, mas ao autorizar sua participação, 

os resultados encontrados poderão ajudar outras pessoas. 

14) Você terá permissão para fazer qualquer pergunta sobre tudo o que acontecer na pesquisa, 

e que estará livre para cancelar (tirar) seu consentimento e parar a sua participação nesta 

pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para você. 

 

Declaro que li, compreendi e concordo com o presente Termo, o qual assino em duas vias, uma 

das quais ficará comigo. 

 
Ribeirão Preto,..... de ........................................de 2013. 
Eu, ......................................................................................................., portador(a) do RG 
nº................................., residente à ...................................................................................., 
nº............., na cidade de ...............................Fone.............................., Estado de .............. 
Assinatura do Paciente ____________________________________________________ 

 

Lígia Maria Napolitano Gonçalves (RG: 18.542.073-4)__________________________ 
 
Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo (RG: 15.281.645)______________________ 
 
Telefones para contato: Profa. Dra. Simone (16) 8801-1234 ou 3602-4015 Secretário do 
CEP: Ana Ap. F. do Nascimento - Avenida do Café, s/n.° - 14040-904 Ribeirão Preto/SP 
Telefones: (16) 3602-4122 / 3602-3963 
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Anexo 4. Questionário de saúde 

 
                                                                                                   Data do exame:_________________  
 

Nome do(a) participante da pesquisa:____________________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________________________________  

Cidade:__________________________________CEP:_____________________Telefone:(      )_____________ 

Data de Nascimento:__________________Altura:_____________Peso:____________IMC:________________  

Estado Civil:____________ Profissão:_____________________________e-mail_________________________ 

Responda as perguntas, por favor. 

1. Está fazendo algum tratamento médico, odontológico ou fonoaudiológico? Sim(   ) Não(    ) 

Qual_____________________________________________________________________ 

2. É fumante? Sim(    ) Não(    )  

3. Usa droga? Sim(    ) Não(    )  

4. Faz consumo de bebida alcoólica frequentemente antes de dormir? Sim(    ) Não(    )  

5. Faz uso de alimentos que contém cafeína? Sim(    ) Não(    )  

6. Já teve ou tem alguma dessas doenças?  

(    )Cardiopatia                          (    )Asma                          (    )Cefaleia  

(    )Fibromialgia                        (    )Gastrite                       (    )Problemas Emocionais  

(    )Osteoporose                         (    )Diabetes                     (    )Artrite  

(    )Pressão Arterial Alta           (    )Apneia                        (    )Sinusite  

(    )Anemia                                (    )Hepatite                      (    ) Reumatismo Infeccioso  

7. Tomou algum medicamento controlado no último ano? Sim(    ) Não(    )  

8. Você costuma sentir desconforto na região da articulação temporomandibular e dos músculos da face?        

Sim(    ) Não(    )  

9. Você possui dificuldade de abrir e fechar a boca? Sim(    ) Não(    )  

10. Você tem dificuldade de mastigar alimentos mais consisitentes? Sim(   )   Não(   )  

11.Qual o seu lado de preferência para mastigar? (   )Direito (   )Esquerdo (   )Sem preferência 

12. Você possui dificuldade para engolir líquidos? (   )Sim  (   )Não 

 Examinador:_______________________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa:___________________________________________________________ 
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Anexo 5. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) 
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Apresentação da Pesquisa em Eventos Científicos  

 

1. 7º Simpósio do DAPE (Desmistificando o Atendimento Odontológico a Pacientes com 
Necessidades Especiais) e 5º Simpósio do CAOPE (Centro de Atendimento 
Odontológico a Pacientes Especiais), em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simposiodapecaope.com.br 
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2. 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), em 
Campinas, São Paulo, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbpqo.org.br/ 
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3. Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia (COBEC), em Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil. 
 

 

 

http://www.cobec2016.com.br/ 
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4. XXI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK), em 
Chicago, EUA. 
 

 

 

 

http://isekconference2016.com/ 
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5. 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), em 
Campinas, São Paulo, Brasil. 

 

 

 

http://www.sbpqo.org.br/ 


