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RESUMO 

 

FACIOLI, R.H.M. Análise Eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, 
antes e após ajuste oclusal, em pacientes tratados ortodonticamente. 2008. 92f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

Inúmeros tratamentos ortodônticos não são finalizados de maneira satisfatória 

gerando deslizes maxilo-mandibulares, ou seja, uma relação cêntrica (RC) diferente 

da máxima intercuspidação habitual (MIH), o que pode gerar desestabilização do 

conjunto côndilo/disco articular, alterações mio-funcionais e disfunções 

temporomandibulares. O objetivo deste trabalho foi verificar a atividade 

eletromiográfica em 18 indivíduos de ambos os sexos submetidos a tratamento 

ortodôntico corretivo com a Mecânica de Edgewise, comparando um grupo controle 

constituído por 09 indivíduos, que ao término do tratamento ortodôntico, 

apresentaram uma máxima intercuspidação habitual (MIH) igual a relação cêntrica 

(RC), com 09 indivíduos que ao término do tratamento ortodôntico apresentaram a 

máxima intercuspidação habitual diferente da relação cêntrica e avaliá-los 

novamente após o ajuste oclusal. As análises eletromiográficas foram realizadas por 

meio de movimentos mastigatórios e manutenção de posições posturais, antes (A) e 

após (P) a terapia do ajuste oclusal. Foram utilizados cinco canais do Eletromiógrafo 

K6-I EMG de oito canais. Foi realizada análise estatística (ANOVA) para a avaliação 

entre as situações antes e após a terapia adotada. Notou-se que houve uma 

tendência para o aumento da atividade eletromiográfica no repouso, na relação 

cêntrica e na mastigação e uma diminuição da atividade na lateralidade e protrusão 

nos indivíduos submetidos à terapia de ajuste oclusal para p<0,05. Conclui-se que a 

terapia de ajuste oclusal por desgaste seletivo promove alterações na ativação da 

musculatura mastigatória. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

FACIOLI, R.H.M. Electromyographic analysis of the temporal and masseter 
muscles from orthodontically treated patients, before and after occlusal 
adjustment 2008. 92p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
Dentistry practice shows that innumerous orthodontic treatments are not finished in a 

satisfactory way, thus causing maxillomandibular glides/slides, i.e. a centric relation 

(CR) different from the maximal habitual intercuspation (MHI), which in turn, may 

cause an unbalance of the condyle/articular disk set / condyle/articular disk complex, 

and myofunctional changes and temporomandibular joint dysfunctions. This study 

aimed to assess the electromyographic activity in 18 individuals, both gender, 

submitted to an Edgewise orthodontic treatment, comparing 09 individuals who 

ended their orthodontic treatment. They presented mandibular glides/slide and a MHI 

different from the CR, and were submitted to occlusal adjustment due to selective 

wear with 09 control individuals. The electromyographic analyses were performed 

during chewing movements and while maintaining postural positions, before and after 

the occlusal adjustment therapy. An eight-channel electromyographer was used: K6-I 

EMG Light Channel Surface Electromyography (Myo-tronics Co. Seattle, WA, EUA). 

ANOVA was performed for the comparison between the situations before and after 

therapy. It was observed that, after occlusal adjustment, there was a tendency for an  

increase electromyographic activity in the rest, centric relation and mastication and a 

reduction of electromyographic activity during laterality and protrusion for p<0.05. 

Therefore, we conclude that the occlusal adjustment therapy, promotes modifications 

in the activity of the masticatory muscles. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A obtenção de uma oclusão dental normal, consiste em melhorar a 

saúde bucal restabelecendo as funções buco-faciais, promovendo uma 

estética facial agradável e o bem estar psicológico e social do individuo. O 

estudo da oclusão, a manutenção da integridade desta oclusão, bem como 

sua obtenção nos casos que apresentam desvios da normalidade, 

pressupõem um conhecimento básico comprovado do crescimento e 

desenvolvimento crânio-facial, da evolução da oclusão dental nas suas 

diversas fases, bem como um conhecimento profundo dos fatores etiológicos 

que possam alterar a oclusão clinicamente normal, ou seja, provocar 

maloclusões. 

As classificações para as maloclusões, onde busca-se agrupar os 

indivíduos pela semelhança das características dento - esqueléticas em 

diferentes classes ou padrões, estabelecem parâmetros para um bom 

diagnóstico, com conseqüente planificação eficaz do tratamento ortodôntico e 

avaliação dos resultados obtidos, criando uma linguagem ortodôntica 

universal e facilitando troca de informações entre os profissionais e a 

comparação entre os casos. 

A ortodontia reconhece seis chaves da oclusão clinicamente normal 

(ANDREWS, 1972) que descreve as características fundamentais de uma 

oclusão dental sob o ponto de vista morfológico, funcionando como um roteiro 

(guia) para a finalização do tratamento ortodôntico com adequada 

intercuspidação dental, que proporciona uma oclusão equilibrada e respeita 

os princípios básicos da oclusão ideal, ou seja, desoclusão do lado de 

trabalho sem contato em balanceio, desoclusão protrusiva sem contato em 
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dentes posteriores, a posição de máxima intercuspidação dos dentes 

coincidindo com a posição condilar em relação cêntrica e a efetividade de 

contato oclusal bilateral nos dentes posteriores, que protege os anteriores. 

A prática odontológica mostra que em inúmeros tratamentos 

ortodônticos, o profissional não finaliza o caso com uma oclusão equilibrada e 

totalmente estabilizada, onde a máxima intercuspidação habitual (MIH) dos 

dentes coincida com a posição da cabeça da mandíbula em relação cêntrica 

(RC), numa posição confortável e não forçada. Com isto os pacientes passam 

a apresentar deslizes entre estas duas posições maxilo-mandibulares. 

Essa diferença pode ser considerada aceitável quando a amplitude do 

deslize é pequena, normalmente na faixa de até 1,5mm (MOHL et al. 1989). 

Valores maiores que estes, levam ao deslizamento mandibular para alcançar 

a MIH, o que pode proporcionar uma desestabilização do conjunto 

côndilo/disco articular, alterações mio-funcionais e disfunções nas 

articulações temporomandibulares (CONTI et al. 2000). 

O ajuste oclusal é uma excelente alternativa de tratamento para 

diminuir ou mesmo remover esses contatos deflectivos, o que aprimora e 

estabiliza a oclusão alem de contribuir para a estabilidade oclusal e prevenir  

eventuais recidivas. 

Inúmeros estudos relatam que a atividade normal dos músculos da 

mastigação pode ser afetada por interferências oclusais o que provoca 

disfunções musculares.  

Para uma análise das implicações das disfunções da musculatura 

mastigatória pode-se utilizar a eletromiografia de superfície (EMG) que se 

constitui em um dispositivo de pesquisa empregada como procedimento de 
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avaliação, envolvendo a detecção e registro dos potenciais elétricos das fibras 

musculares esqueléticas (SULLIVAN; SCHMITZ, 1993). Com a EMG há a 

possibilidade de sabermos quando e como um músculo é ativado e ainda 

determinar como se estabelece a coordenação de diferentes músculos 

envolvidos no movimento (REGALO et al., 2003).  

Diante disso, e pela importância que a musculatura mastigatória exerce 

sobre as diversas funções do sistema estomatognático na estabilidade da 

oclusão, a proposta deste trabalho foi estudar e descrever o efeito do ajuste 

oclusal em indivíduos submetidos a tratamento ortodôntico. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

ELETROMIOGRAFIA 

A eletromiografia (EMG) consiste na detecção e registro da atividade 

elétrica do tecido muscular esquelético. Essa ferramenta permite descrever a 

função das unidades motoras por meio da leitura e interpretação dos traçados 

eletromiográficos. De sua análise derivam os padrões de ativação muscular, a 

amplitude elétrica de ativação e as freqüências que compõem o registro. A 

eletromiografia cinesiológica, como análise da função muscular, tem sido 

estudada há mais de sessenta anos, sendo que atualmente várias áreas da 

saúde, como a odontologia, medicina, a fisioterapia e fonoaudiologia incluem 

o exame eletromiográfico de superfície para facilitarem diagnósticos e 

estabelecer prognósticos mais acurados dos pacientes. 

Moyers (1949) iniciou a investigação eletromiográfica em Odontologia, 

quando analisou os músculos temporal, masseter, pterigóideo, do mento e 

supra-hióideos, em indivíduos portadores de maloclusão Classe II, divisão 1 

de Angle, durante movimentos de elevação, abaixamento e lateralidade da 

mandíbula. 

Pruzansky (1952) demonstrou as aplicações da eletromiografia na 

pesquisa odontológica e salientou que os padrões sinérgicos de 

comportamento muscular diferem com relação aos distúrbios de oclusão. 

Tulley (1953), pelos estudos eletromiográficos dos músculos masseter 

e peribucais durante a deglutição, observou que os indivíduos com deglutição 

normal apresentavam pouca atividade dos músculos peribucais, ao passo 

que, na deglutição atípica, a atividade desta musculatura foi maior. 
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Em 1957, Franks, sugeriu que a tentativa de usar a eletromiografia 

relacionada com o sistema estomatognático é uma forma de consolidar o 

conhecimento da fisiologia como uma parte integrante dos conceitos de 

pesquisa na área da Odontologia. 

Quirch (1965) apresentou um trabalho em que fez relações com 

eletromiografia, aparelhos, meios de captação e interpretações de registros e 

chegou a conclusão que a eletromiografia é um valioso auxiliar na clínica, e 

complementa o estudo neuro-muscular do sistema estomatognático, 

principalmente com relação aos músculos da mastigação. 

Vitti (1968) verificou a atividade eletromiográfica do músculo temporal 

(três porções) em indivíduos dentados, parcialmente dentados e edêntulos. 

Constatou que no repouso, as três porções do músculo mostraram-se 

inativas. Na elevação da mandíbula com contato oclusal as três porções se 

mostraram inativas nos pacientes dentados e parcialmente dentados. Nos 

indivíduos com ausência total de dentes a musculatura mostrou atividade nas 

três porções. Nas mordidas molares, todos os grupos apresentaram atividade 

muscular nas três porções do músculo temporal. 

König Jr. e Vitti (1974) consideraram ser o estudo eletromiográfico em 

sujeitos saudáveis, com articulações normais, um dado de coleta importante 

para se acumular informações quanto à ação muscular normal para depois 

serem comparados com casos patológicos. Realizaram uma revisão da 

literatura sobre a atividade eletromiográfica dos músculos que agem na 

articulação temporomandibular, verificando a atividade de cada um deles em 

diferentes posições mandibulares.  
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Vitti e Basmajian (1975) analisaram a atividade dos músculos temporal, 

masseter, pterigóideo medial, digástrico anterior, milo-hióideo e genio-hióideo 

com eletrodos intramusculares, durante execução de vários movimentos 

mandibulares. Verificaram atividade no músculo temporal durante o 

fechamento da mandíbula com contato dental, movimentos laterais livres para 

o mesmo lado do músculo analisado e mastigação normal. Nos músculos 

masseter e pterigóideo medial, a atividade foi durante o fechamento 

mandibular lento ou sem contato oclusal, protrusão mandibular e deglutição 

de saliva ou de água. Nos músculos digástrico, milo-hióideo e gênio-hióideo a 

atividade estava presente durante a abertura da mandíbula, movimento lateral 

livre, para ambos os lados e protrusão de língua. 

Helkimo et al. (1978) realizaram um estudo para verificar a associação 

entre a duração do período de silêncio eletromiográfico e o índice clínico de 

disfunção e seus vários parâmetros. Foram examinados cinqüenta e oito 

pacientes com o uso do índice de disfunção de Helkimo e os registros 

eletromiográficos dos músculos da mastigação. Várias correlações 

significantes foram notadas entre certas variáveis do índice de disfunção e a 

duração do período de silêncio. A média de duração do período de silêncio 

aumentou com o aumento no valor do índice de disfunção. 

Enlow (1993) verificou que existe uma relação entre as contrações 

musculares e o crescimento ósseo, e que conforme o esqueleto cresce, há 

um ajustamento constante entre músculos e ossos, e que o uso e o 

crescimento dos músculos impõem novos estímulos aos ossos onde os 

músculos se inserem, locais de aplicação de forças, e que numa perfeita 
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equação estímulo-resposta, há alterações específicas do sistema muscular 

esquelético associada à função. 

Deguchi et al (1994) analisaram EMG bilateralmente os músculos 

masseter e temporal, durante a mastigação, comparando amostra com 

oclusão normal e outra com maloclusão de Classe II, 1ª divisão de Angle. 

Concluíram que o masseter apresentou maior atividade para ambos os 

grupos, mas os portadores de maloclusão apresentaram um padrão 

mastigatório irregular. 

Pancherz (1980) analisou a atividade eletromiográfica em crianças e 

adultos com oclusão normal, todos do sexo masculino. Foram feitas análises 

eletromiográficas integradas dos músculos masseter e temporal, 

bilateralmente, analisando quantitativamente o máximo apertamento em 

posição intercuspídica e a mastigação de amendoim, durante um ciclo 

mastigatório em vinte e três crianças e vinte e um adultos, todos do sexo 

masculino. Os resultados da investigação revelaram que a atividade do 

músculo masseter foi maior no grupo de adultos, comparado às crianças. A 

atividade do músculo temporal foi a mesma em ambos os grupos. A atividade 

do músculo masseter aumentou em relação ao músculo temporal nos sujeitos 

adultos. Nas crianças, foi observada a mesma atividade para os dois 

músculos.  

Gibbs et al. (1984) verificaram que a máxima atividade eletromiográfica 

do músculo masseter ocorreu durante a máxima interscupidação e em 

oclusão cêntrica.  

Para Storey (1991), os eletrodos superficiais gravam maior quantidade 

de fibras do que os eletrodos de agulha. Tanto os eletrodos superficiais 
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quanto os agulhados, gravam em uma única unidade motora o potencial de 

atividade da membrana que chega em diferentes momentos, de cada fibra em 

particular, até as muitas fibras, dando um sinal único àquela unidade até que 

não se mova o eletrodo. Isso permite ao investigador estudar o 

comportamento das unidades individuais e como as unidades são 

requisitadas. O eletromiograma pode ser quantificado tanto pela medição da 

altura do potencial de ativação, como pela freqüência do potencial de ativação 

individual, informando também a atividade, e quando ela começa e termina 

em cada fibra muscular. Deverão ser estudados em conjunto, outros 

instrumentos que monitoram a força, a pressão ou a posição, a fim de 

relacionarem a atividade muscular com o efeito. 

Altruda Filho et al. (1997) avaliaram eletromiograficamente as 

condições da musculatura, em repouso e esforço, antes e durante o 

tratamento de um paciente com classe II, divisão 2, de ANGLE. Utilizaram 

eletrodos bipolares de superfície na região dos músculos masseter, temporal 

e digástrico, bilateralmente. Concluíram que a eletromiografia pode ser de 

grande eficiência no diagnóstico auxiliar e preventivo das disfunções que 

apresentam envolvimento da musculatura do sistema estomatognático. 

Liu et al. (1999) avaliaram indivíduos disfuncionados da articulação 

temporomandibular, portadores de sintomas e indivíduos normais e 

registraram índices de oclusão e eletromiografia dos músculos da mastigação. 

Os resultados indicaram que os músculos elevadores da mandíbula, nas 

disfunções temporomandibulares, apresentaram atividade hipertônica e uma 

fraca eficiência funcional; os músculos da mastigação, nas disfunções 

temporomandibulares, tornaram-se facilmente fatigados após algum esforço 
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funcional, e menos relaxados após atividade; a severidade da dor não se 

refletiu nas atividades eletromiográficas, mas os movimentos mandibulares 

reduzidos aumentaram a atividade tônica e diminuíram o esforço funcional; 

sintomas de disfunções temporomandibulares poderiam alterar a adaptação 

funcional das atividades dos músculos da mastigação e da oclusão. 

Pinho et al. (2000) avaliaram quarenta pacientes com disfunções 

temporomandibulares (dor e estalos) com eletromiografia de superfície dos 

músculos da mastigação. Na maioria dos casos (75%), os sintomas afetavam 

o lado esquerdo dos pacientes. A média da atividade em repouso foi 2,52 µV 

+/- 1,25 µV, que foi levemente mais alta do que a dos pacientes saudáveis 

(1,92+/-1,20 µV). A média da atividade em repouso foi mais alta no músculo 

digástrico anterior do lado esquerdo (3,49 µV). A média durante o 

apertamento foi 66,77+/-35,22 µV, que foi a metade da observada em 

pacientes saudáveis (110,30+/-82,97 µV). Durante o movimento para a 

esquerda, a atividade foi maior no músculo temporal esquerdo, enquanto que 

durante o movimento para a direita, a atividade maior foi no músculo temporal 

direito. Esses resultados indicaram que o paciente com disfunção 

temporomandibular apresentou leve aumento na tonicidade basal, capacidade 

reduzida para apertamento e uma inibição disfuncional do temporal anterior 

direito, durante o movimento da mandíbula para o lado direito. 

Arita (2000) avaliou eletromiográfica e eletrognatograficamente 

pacientes com dor e disfunção miofacial submetidos a tratamentos com Tens 

e concluiu que os músculos masseter e temporal apresentaram 

comportamento eletromiográfico distinto frente à terapia com Myomonitor. 



 Revisão da Literatura    

 

25

Okeson (2000) relatou que pequenas variações na colocação de 

eletrodos nos indivíduos mudam significantemente o sinal coletado e que 

cuidados devem ser tomados durante a colocação dos eletrodos entre 

múltiplas visitas de coletas. 

Veyrune e Mioche (2000) avaliaram eletromiograficamente os músculos 

masseter e temporal durante a mastigação de carne em dez indivíduos 

usuários de próteses totais e nove indivíduos dentados. O grupo de 

desdentados apresentou menores valores eletromiográficos, sendo que o 

grupo de indivíduos dentados apresentou melhor regulação da mastigação. 

Amemori et al. (2001) verificaram a influência do bruxismo no sistema 

estomatognático. Três pacientes foram selecionados para o estudo sendo 

que, dois relatavam hábito de bruxismo e um tinha alguns sintomas de 

disfunção temporomandibular. O movimento mandibular desses pacientes foi 

analisado. A freqüência e duração dos eventos de bruxismo foram 

registrados. O bruxismo do tipo apertamento era mais freqüentemente 

observado nos três pacientes e as atividades eletromiográficas durante o 

apertamento foram maiores do que no apertamento com deslizamento dental. 

Buzinelli e Bérzin (2001) realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar as alterações eletromiográficas nos músculos temporal anterior e 

masseter, depois de fadiga induzida por mastigação contínua. Utilizaram 

eletrodos de superfície colocados, bilateralmente, sobre os músculos de trinta 

indivíduos com dentição normal. Os registros foram feitos no minuto em que o 

participante relatava sensação de fadiga nos músculos da mastigação. O 

comprimento do período de resistência era medido para cada sujeito, assim 

como a média da amplitude e duração da fase ativa e duração da fase de 



 Revisão da Literatura    

 

26

relaxamento. Nenhuma alteração significante ocorreu na média da amplitude 

da fase ativa enquanto que duração da fase de ativação e de relaxamento 

diminuiu depois da fadiga. 

Cardenas e Ogalde (2002) realizaram um estudo comparativo entre 

indivíduos com prognatismo e indivíduos controle para analisar a relação 

entre oclusão e atividade eletromiográfica do músculo masseter durante o 

apertamento dental na máxima intercuspidação habitual. Não encontraram 

diferenças significantes entre os dois grupos com relação às medidas 

antropométricas e à atividade eletromiográfica. 

Ferrario et al. (2002) relacionaram a atividade dos músculos da 

mastigação com o número de contatos oclusais em indivíduos jovens. Os 

indivíduos com poucos contatos dentais mostraram menor atividade 

eletromiográfica. Concluíram que alterações na superfície oclusal podem 

alterar o desempenho dos músculos mastigatórios. 

Sousa (2003) realizou um trabalho no qual comparou por meio da 

atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, os efeitos da 

acupuntura em três grupos de seleção de pontos. Um grupo com pontos 

localmente selecionados, um grupo com pontos à distância e um grupo com 

associação de pontos locais e à distância. As atividades eletromiográficas dos 

músculos foram registradas nas condições experimentais de máxima 

intercuspidação habitual, posição de repouso e apertamento molar bilateral 

com rolete de algodão. Observou que a atividade eletromiográfica foi 

estatisticamente menor após a aplicação de qualquer dos métodos na posição 

de repouso e estatisticamente maior depois da aplicação da acupuntura na 

situação clínica de apertamento em máxima intercuspidação habitual e que a 
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atividade eletromiográfica do músculo temporal foi estatisticamente maior que 

do músculo masseter em repouso e estatisticamente menor no apertamento 

molar bilateral com rolete de algodão, a atividade eletromiográfica mostrou-se 

alterada em máxima intercuspidação habitual. 

Bataglion et al. (2003) realizaram avaliações clínicas e 

eletromiográficas de pacientes portadores de disfunção temporomandibular, 

tratados com placa oclusal. Após o tratamento, ocorreu um equilíbrio entre os 

lados musculares do masseter e a atividade aumentou, assim como a 

amplitude dos movimentos mandibulares, as dores articulares foram 

reduzidas ou eliminadas. 

Santos et al. (2003) realizaram a análise eletromiográfica dos 

fascículos superior e inferior do músculo orbicular da boca, em desdentados. 

Os resultados mostraram uma diminuição da atividade muscular quando da 

colocação de próteses bem adaptadas. 

Regalo et al. (2003) analisaram o músculo orbicular da boca, fascículos 

superior e inferior, em indivíduos surdos bilíngües e compararam com 

indivíduos ouvintes. Verificaram que os surdos apresentaram hiperatividade 

muscular nas condições clínicas de sucção, sopro, projeção e compressão 

labial e emissão do fonema bilabial plosivo “PA”. 

Landulpho et al. (2004) verificaram a efetividade da terapia oclusal com 

placas em indivíduos portadores de disfunções temporomandibulares por 

meio da eletromiografia dos músculos masseter e temporal na posição de 

repouso mandibular. Os resultados mostraram que ocorreu uma diminuição 

da atividade eletromiográfica do músculo temporal na posição de repouso. 
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Regalo et al. (2005) avaliaram o músculo orbicular da boca em 

diferentes condições clínicas funcionais, como sopro, sucção, projeção e 

compressão labial em indivíduos surdos oralistas (utilizam a fala) e ouvintes e 

verificaram que os indivíduos surdos apresentaram maior atividade 

eletromiográfica para este músculo, nestas condições clínicas que os 

indivíduos ouvintes. 

Regalo et al. (2006a) avaliaram a posição de repouso mandibular em 

indivíduos surdos e ouvintes controles e verificaram que os indivíduos surdos 

apresentam maior atividade eletromiográfica durante o repouso mandibular 

que indivíduos ouvintes controles. 

Regalo et al. (2006b) analisaram a musculatura mastigatória dos 

surdos, verificando por meio da eletromiografia, a atividade dos músculos 

masseter e temporal em atividades clínicas como apertamento dental, 

abertura e fechamento da boca, lateralidade, protrusão e insuflar a bochecha. 

Os resultados mostraram que ambos os músculos apresentaram uma menor 

atividade da musculatura mastigatória quando comparados com indivíduos 

ouvintes controles.  

Oliveira et al. (2006) analisaram a amplitude eletromiográfica dos ciclos 

mastigatórios em indivíduos surdos (controles) e concluíram que os valores de 

RMS (raiz quadrada média) obtidos da seleção de janelas de 250ms, em 

períodos relativamente estáveis do sinal eletromiográfico de ciclos 

mastigatórios não sofreram mudanças relativas ao tempo de coleta, em 

ambos os grupos estudados. 
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RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES 

Relação Cêntrica  

O estudo do relacionamento maxilomandibular, consiste na verificação  

das relações oclusais entre dentes antagonistas dos arco dentais, quando a 

mandíbula está nas chamadas posições cêntricas, ou seja: de relação 

cêntrica (RC) ou também chamada de posição de contato retruído (PCR), 

máxima intercuspidação habitual (MIH)  e oclusão em relação cêntrica (ORC). 

 O termo de relação cêntrica tem sido utilizado na Odontologia durante 

anos. Ela é de grande valia, pois é uma posição reprodutível, tornando-se um 

ponto de referência confiável para verificar a relação da maxila com a 

mandíbula e controlar o padrão de contato oclusal. Apesar de ter uma 

variedade de definições, é considerada para designar a posição da mandíbula 

quando os côndilos estão na posição terminal da articulação 

temporomandibular (ATM), conceituada recentemente da seguinte forma: é o 

relacionamento maxilomandibular no qual o côndilo articula com a porção 

mais fina e avascular de seu respectivo disco articular, e este complexo 

côndilo-disco, localiza-se em uma posição mais anterior e superior contra a 

eminência articular, independente de contato dental.  

  

Máxima Intercuspidação Habitual 

 A máxima intercuspidação habitual (MIH) é a posição maxilomandibular 

onde os dentes adquirem um número máximo de contato oclusal, ocorrendo 

uma completa intercuspidação entre os dentes antagonistas, independente da 

posição condilar. 
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Deflexão Mandibular 

 Denomina-se deslize em cêntrica ou deflexão mandibular à diferença 

entre a posição de relação cêntrica (RC) e a posição de máxima 

intercuspidação habitual (MIH).  O deslize nada mais é que a movimentação 

mandibular para anterior, que ocorre a partir do contato inicial na RC até a 

mandíbula alcançar a MIH, no momento que ocorre o apertamento de todos 

os dentes (MOHL et al. 1989). Ele é encontrado em 90% da população e sua 

distância média é de 1,25 mm ±1,0mm (OKESON, 1992). 

  

Oclusão 

 Em 1899, Angle editou a primeira definição para oclusão normal, 

baseando se na relação sagital dos primeiros molares, acreditando que a 

harmonia facial seria adquirida com o alinhamento de todos os dentes 

ocluindo em uma relação normal dos molares. 

 Andrews (1972) complementou o conceito de Angle, avaliando 120 

indivíduos, em que se observou a presença de seis características comuns,  

denominada “as seis chaves de uma oclusão normal”: relação antero posterior 

de molares, pré-molares e caninos, angulação mésio-distal da coroa, 

inclinação  vestíbulo-lingual da coroa, ausência de rotações dentais, presença 

de pontos de contatos e  nivelamento da curva de Spee. Estes seis 

parâmetros de Andrews se tornaram o objetivo do tratamento ortodôntico. 

  Somente em 1976, Roth apresentou os seguintes aspectos funcionais 

da oclusão como os dentes devem ocluir em MIH e a cabeça da mandíbula 

em RC; em relação cêntrica todos os dentes posteriores devem apresentar 

contato axial e os dentes anteriores não devem ter contatos efetivos entre 
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eles; em lateralidade os caninos devem desocluir os dentes posteriores (guia 

canina); na protrusão os dentes anteriores superiores devem ocluir com os 

anteriores inferiores desocluindo os posteriores; no lado do balanceio não 

deve haver nenhum contato dental. 

Oltramari et al. (2007) discorrem em seu estudo sobre metas 

terapêuticas referentes à oclusão estática e funcional no tratamento 

ortodôntico. Afirmaram a importância que há quando pacientes ortodônticos 

são diagnosticados em relação cêntrica, tratados de acordo com os princípios 

básicos de uma oclusão normal (seis chaves de oclusão de Andrews), que 

respeita os critérios de uma oclusão funcional, como a relação cêntrica, a 

dimensão vertical, as guias de lateralidade e anterior, os contatos oclusais e 

as forças oclusais direcionadas para o longo eixo dos dentes, na garantia de 

uma maior estabilidade pós-ortodôntica, que minimiza as recidivas e evita 

patologias oclusais.  O ajuste oclusal, também, seria um outro recurso 

utilizado para a obtenção de um maior equilíbrio na distribuição das forças 

oclusais, permitindo a estabilidade oclusal, que é um importante fator para a 

redução da recidiva do tratamento ortodôntico. 

 Chang et al. (1997) afirmaram que um dos fatores negligenciados na 

análise oclusal é a posição mandibular correta, sendo assim pode se afirmar 

que o diagnóstico clínico realizado por meio dos modelos de estudo ocluidos 

ou pela oclusão dos dentes na boca do paciente, pode não coincidir com o 

diagnóstico feito com a mandíbula em sua posição cêntrica ou seja com o 

complexo cabeça da mandíbula e disco articular na posição ântero-superior 

de encontro à vertente da eminência articular.  
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 Mondelli et al (2003) relataram e enfatizaram que o registro em RC é 

obtido com a mandíbula em função, pois a atividade muscular durante o 

procedimento posiciona o conjunto côndilo-disco na posição ântero-superior 

da fossa mandibular. 

 Fine (1972) relata que para uma avaliação intermaxilar adequada o 

paciente não deve ocluir, ou seja, tocar os dentes, pois mostrará sempre a 

posição de máxima intercuspidação habitual (MIH), podendo essa posição 

não coincidir com a RC. Afirma também que ao colocar o par de modelos 

polidos com a parte posterior voltada para mesa poderá desocluí-lo. 

Gianelly et al. (1991) afirmaram que não ocorre diferença marcante na 

posição da cabeça da mandíbula em pacientes tratados ortodonticamente 

com extração dental e o grupo controle, sem extração. 

Ackerman e Proffit (1969) orientam que o ponto de contato inicial é o 

ponto que deve ser usado para avaliação da oclusão e Proffit (1986) 

aconselha a montagem em articulador quando a deflexão mandibular, ou seja, 

a diferença entre a MIH e a RC, for maior que 2 ou 3 milímetros.  

Roth (1981) descreve que embora seja ideal a RC coincidir com a MIH, 

não acredita ser realista esperar esse resultado de um tratamento ortodôntico, 

mas sim terminar o caso bem próximo da RC, ou seja, que não haja deflexão 

mandibular detectável clinicamente. Afirma, também, que o objetivo do 

tratamento ortodôntico não deve ter somente o propósito de obter a RC 

coincidindo com a MIH, e sim que os dentes sejam bem posicionados em 

suas bases ósseas e bem intercuspidados, assegurando que não basta fazer 

um ajuste oclusal no final do tratamento, o caso deve ser diagnosticado e 
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planejado em RC, pois o Ortodontista está por fazer uma reconstrução 

completa da boca em esmalte”. 

Laskin e Greene (1990) verificaram ser prudente que todos os 

ortodontistas identifiquem e documentem os relatos de disfunção 

temporomandibular (DTM) e procurem estabilizar a função mandibular.  

Egermark e Rönnerman (1995) relataram sintomas subjetivos e sinais 

clínicos da DTM com a presença de dor de cabeça, dor muscular e 

interferências oclusais que levam ao bruxismo em alguns casos. Está situação 

pode ocorrer antes, durante e imediatamente após o tratamento ortodôntico. 

Reynders (1991) relatou que ortodontistas têm sido acusados de 

desencadear DTM, e rejeita o assunto que o tratamento ortodôntico seja 

específico para curar sinais e sintomas da disfunção da articulação 

temporomandibular (ATM), pois o tipo de contato oclusal não mostra relação 

com a presença dos sinais e sintomas da disfunção temporomandibular. 

Rendell et al. (1992) mostraram que o tratamento ortodôntico e da ATM 

são eventos diferentes e no grupo de pacientes tratados ortodonticamente 

não mostraram sinais e sintomas de DTM. No grupo que apresentava os 

sinais e sintomas antes do tratamento ortodôntico, não tiveram nenhuma 

mudança clara ou consistente nos níveis de dor muscular ou articular. 

Sadowsky (1992) afirma que o aparecimento de dor na ATM durante o 

tratamento ortodôntico, deva ser por possíveis interferências oclusais que 

podem criar forças que distalizem a mandíbula. O autor ainda chama a 

atenção para o fato de que a multiplicidade dos fatores que são responsáveis 

pela produção ou exacerbação da DTM em geral, soma-se a própria 
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mecânica ortodôntica que produz mudanças graduais em um meio bastante 

adaptável. 

McNamara et al. (1995) concluíram que os sinais e sintomas da DTM 

ocorrem em indivíduos sadios, que os sinais aumentam com a idade e que o 

tratamento ortodôntico não aumenta e nem diminui as probabilidades de uma 

DTM. 

Johnston et al. (1993) compararam o deslize cêntrico em grupos 

previamente tratados ortodonticamente com não tratados. Em ambos os 

grupos foram utilizados a placa de desoclusão previamente à tomada da RC e 

as medições foram marcadas a lápis nos modelos (nos caninos e pré-

molares) nas posições de relação cêntrica (RC) e oclusão em relação cêntrica 

(ORC), e então medida a distancia entre eles. As discrepâncias encontradas 

foram semelhantes para os dois grupos, sendo que metade de cada grupo 

apresentou deslizes menores 0,75mm na direção antero-posterior. 

Hidaka et al. (2002), relataram que o tratamento ortodôntico que 

mantém a cabeça da mandíbula em RC, reduz o risco de DTM, pois existe 

uma correlação entre DTM e cabeça da mandíbula em posição desfavorável.  

Katzberg et al. (1996) não encontraram correlação entre história 

anterior de tratamento ortodôntico e desarranjo interno de ATM. 

McNamara et al. (1995) afirmaram que finalizar o tratamento 

ortodôntico com um ligeiro deslize está dentro da capacidade adaptativa dos 

indivíduos. 

Timm et al. (1976) consideram ser um erro comum o de aceitar uma 

oclusão de Classe I em MIH em que em RC trata-se de uma maloclusão de 

Classe II.  
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Alexander (1995) obtém o registro em RC em seus pacientes, 

solicitando que posicione a língua na junção palato duro com palato mole 

antes de morder a cera, tendo assim o registro maxilomandibular. 

Se considerarmos as estimativas da técnica de Roth (1995) corretas, 

aproximadamente 15% das discrepâncias entre RC e MIH, em jovens, não 

serão encontradas sem os  procedimentos de montagem de modelos. E que, 

em adultos, nos desdentados parciais e com grandes restaurações, a 

discrepância significante aumenta em aproximadamente 65%. O objetivo 

principal do diagnostico ortodôntico em RC é reconhecer essa diferença e 

elaborar o plano de tratamento com o objetivo de finalizar o tratamento em RC 

ou próximo dela. 

Slavicek (1988) e Sadowsky (1992) sugeriram que no final do 

tratamento, haja uma certa liberdade em cêntrica  devido a RC ocorrer em 

uma área e não em um ponto.  

Segundo relato de Cordray (1996), para os ortodontistas obterem 

sucesso em sua especialidade devem seguir etapas do tratamento 

especificas, compreensíveis e universais. A oclusão, a ATM, a estética facial e 

o periodonto devem ser de grande relevância na formação profissional, 

documentação ortodôntica com qualidade, classificação e diagnóstico 

ortodôntico precisos e tempo de tratamento mínimo. Cita também que o 

deslize entre RC e MIH deve ser identificado e eliminado, caso houver, por 

meio de ajuste oclusal ou por restauração do dente. Afirma também que a 

identificação do deslize deve ser realizada com os modelos de estudos 

montados RC em articulador semi-ajustável 
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AJUSTE OCLUSAL 

O Ajuste Oclusal, por desgaste seletivo ou coronoplastia é uma forma 

de tratamento em que superfícies oclusais, de um ou mais dentes, são 

modificadas pelo desgaste de estrutura dentária com instrumentos rotatórios, 

com a finalidade de eliminar interferências oclusais (OLIVEIRA 2002). 

É um procedimento terapêutico muito efetivo, de enorme valor no 

tratamento da disfunção oclusal e de suas severas seqüelas patológicas no 

sistema estomatognático. Atua como um mecanismo de compensação 

artificial do sistema, em substituição do mecanismo natural fracassado em sua 

missão de conservar a harmonia morfofuncional (BESHINILIAN,1974). 

Segundo Krogh Poulsen (1973), interferência oclusal é como “uma 

porção de estrutura dental que se interpõe ao movimento harmonioso da 

função mandibular”, ou como “um relacionamento de contato oclusal que 

interfere de um modo significativo com a função ou parafunção”. 

Motsch (1985) afirma que para obter diagnósticos corretos dos 

transtornos oclusais e estabelecer um remodelado funcional das 

reconstruções protéticas bem como as correções dos contatos oclusais em 

dentes naturais, por meio de ajuste oclusal, o profissional, deve ter 

conhecimentos básicos das relações oclusais, tanto na estética como na 

dinâmica. Motsch ainda afirma que uma oclusão harmônica é aquela que 

proporciona um máximo de efeito com um mínimo de esforço muscular e que 

as superfícies oclusais devem estar funcionalmente modeladas e orientadas 

para que o alimento possa ser dividido e triturado com o mínimo possível de 

esforço mastigatório. A relação dental cúspide–fossa dirige as forças 

mastigatórias muito próximas do eixo maior do dente, onde as estruturas de 
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suporte (osso alveolar e o osso basal da maxila e da mandíbula) estão 

organizados para suportar as cargas axiais e os mecanismos proprioceptivos 

para protegê-los.  

Conti (1990) relata que para pacientes com DTM causadas 

estritamente por maloclusão seria indicado o ajuste oclusal por desgaste 

seletivo, reabilitação bucal ou tratamento ortodôntico corretivo. Segundo a 

opinião dos oclusionistas, assim chamados por acreditarem, baseados em 

sua formação, as interferências oclusais são fatores etiológicos primários e 

seriam responsáveis pela DTM e os não oclusionistas, por outro lado, 

reconhecem a oclusão como sendo somente um fator contribuinte na etiologia 

multifatorial das DTM, o que gera controvérsias. 

Okeson (1992) define ajuste oclusal como um procedimento em que as 

superfícies oclusais são criteriosamente modificadas com a finalidade de 

melhorar os contatos dentais. A estrutura dental é seletivamente desgastada, 

até que tenha contatos oclusais que atingem os objetivos do tratamento. É um 

procedimento irreversível que envolve a estrutura dental, sendo de uso 

bastante limitado e indicação precisa. 

  Para Dawson (1993) ajuste oclusal é a remodelagem seletiva das 

superfícies do dente, que interferem na função mandibular normal, por meio 

de desgaste ou acréscimo, o que possibilita assim uma oclusão harmônica e 

um equilíbrio oclusal. 

Carlsson (1999) define o termo desgaste ou ajuste seletivo oclusal, 

como a eliminação dos contatos dentais inadequados que em conseqüência 

induz uma mudança da informação sensorial periodontal e de outros 
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receptores. Esse procedimento é diferente ao cumprimento das exigências de 

todos os livros - textos de uma oclusão ideal.  

Oliveira (2002) descreve que o conceito de desgastar os dentes na 

busca por melhor função não é novo. Diferentes técnicas foram propostas, 

baseadas no que se julgava ser o padrão oclusal ideal. Relata ainda em que 

houve época que o ajuste oclusal foi intensamente indicado e outras em que 

teve muito pouco uso. Considera ainda que o ajuste oclusal não elimina o 

bruxismo mas justifica sua execução para melhorar as relações funcionais da 

dentição, de tal forma que os dentes e o periodonto recebam os estímulos 

uniformes, que minimiza assim os efeitos danosos que a atividade 

parafuncional  pode provocar em alguns poucos elementos que receberam os 

esforços em uma oclusão desequilibrada. 

Alencar et al. (2005) citam que (Tsuki Yama, Kaazu Yoshi e Glenn), 

após realizarem uma revisão de literatura de 413 artigos científicos 

concluíram que não existe evidência cientifica suficiente para indicar o ajuste 

oclusal para tratamento de DTM crônica, bruxismo e dores de cabeça, mas 

indicam o ajuste oclusal por desgaste seletivo para casos em que sinais 

clínicos de patologia oclusais estejam presentes. Relatam ainda que outro 

fator importante a ser considerado é a duração das consultas, que devem ser 

no máximo de trinta minutos evitando a fadiga muscular, que quando presente 

pode comprometer a propriocepção.  

 Bataglion (2006) relata os objetivos a serem atingidos com o ajuste 

oclusal por meio do remodelamento oclusal: proporcionar estimulação 

uniforme ao periodonto; desgaste fisiológico das superfícies dos dentes; 

eliminar a oclusão traumática e os sinais e sintomas a ela associados; 
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estabelecer um padrão oclusal tão próximo do ótimo quanto possível, antes 

que sejam realizadas reabilitações oclusais, reesculpir e recontornar os 

dentes para máxima eficiência mastigatória; eliminar ou aliviar a 

hipertonicidade dos músculos mastigatórios e o bruxismo, desde que o fator 

psicossomático assim o permita, aliviar os sinais e sintomas das desordens 

temporomandibulares, cuja origem esteja nos contatos oclusais traumáticos e 

auxiliar a estabilização de resultados ortodônticos e periodontais. 

 Aguilar de Oliveira (2006) afirma que se deve ter muito critério ao optar 

pelo ajuste oclusal, principalmente se o paciente não possuir sinais e 

sintomas de oclusão traumática ou se o operador não dominar a técnica. 
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3. PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste trabalho foi analisar eletromiograficamente a atividade 

dos músculos masseter e temporal, direito e esquerdo, antes e após o ajuste 

oclusal, em indivíduos submetidos a tratamento ortodôntico, nas condições 

clínicas de repouso, relação cêntrica (RC), máxima intercuspidação habitual 

(MIH), lateralidade para o lado direito e para o lado esquerdo, protrusão, 

mastigação com alimento macio (chocolate BIS) e contração voluntária 

máxima, e compará-los com indivíduos que ao término do tratamento 

ortodôntico apresentaram a máxima intercuspidação habitual (MIH) 

semelhante a relação cêntrica (RC).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Eletromiografia e 

Diagnóstico Oclusal Computadorizado “Prof. Dr. Mathias Vitti” do 

Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – USP. Os 

indivíduos e seus responsáveis foram completamente informados sobre o 

experimento, concordaram em participar e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para a pesquisa em eletromiografia de 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Brasil, 

aprovado pelo Comitê de Ética da FORP/USP – processo número 2002. 

1.448.58.7(Anexo I). 

 

Voluntários 

Foram selecionados para esse estudo, dezoito indivíduos de ambos os 

sexos, com idade média 21,0 ± 5 anos, submetidos a tratamento ortodôntico 

com aparelho fixo de Edgewise, cujo acessório tem encaixe retangular para o 

arco (fio retangular), permitindo que seja controlado o movimento dos dentes 

nas três dimensões do espaço. Os participantes foram divididos em dois 

grupos: o Grupo 1 (Controle),  constituído por 09 indivíduos, que ao término 

do tratamento ortodôntico, apresentaram uma máxima intercuspidação 

habitual (MIH) semelhante a relação cêntrica (RC); Grupo 2, constituído por 

09 indivíduos que ao término do tratamento ortodôntico apresentaram a 

máxima intercuspidação habitual diferente da relação cêntrica. Um terceiro 

Grupo foi formado, com os mesmos participantes do Grupo 2, após serem 

submetidos ao ajuste oclusal, na busca de uma máxima intercuspidação 
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habitual (MIH) semelhante a relação cêntrica (RC). As análises 

eletromiográficas foram realizadas no Grupo 1 (Controle), no Grupo 2 (antes 

da terapia de ajuste oclusal) e no Grupo 3 (após terapia de ajuste oclusal).  

 

Eletromiografia 

Para o registro eletromiográfico foram utilizados cinco canais do 

Eletromiógrafo K6-I EMG Light Channel Surface Electromyography (Myo-

tronics Co. Seattle, WA, EUA), de oito canais (Figura 1). Foram utilizados 

eletrodos duplos, de superfície de cloreto de prata, descartáveis (Duotrodes, 

Myo-tronics Co., Seattle, WA), contendo um gel condutor (Myogel- myo-

tronics Co., Seatlle,WA) (Figura 2). O sistema amplifica (15-430 Hz), filtra 

(60Hz), retifica, digitaliza e salva na memória as informações de cada 

músculo. 

 

Figura 1: Eletromiógrafo K6-I Diagnostic System- EMG Light Channel Surface 
Electromyography - (Myo-tronics Co. Seattle, WA, EUA). 
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           Após uma limpeza da pele com álcool, com a finalidade de remover resíduos 

de gordura ou poluição eventualmente presente nos locais de estudos, os eletrodos 

foram posicionados sobre a região dos músculos masseter e temporal, direito 

e esquerdo, seguindo as recomendações Vitti e Basmajian (1977) que 

preconizam o teste de função muscular (Figura 3). Um eletrodo de referência, 

terra, foi posicionado próximo à nuca do indivíduo. Previamente à colocação 

dos eletrodos, a pele dos locais em estudo foi limpa com álcool, com a 

finalidade de eliminar resíduos de gordura ou poluição, que eventualmente 

estivessem presentes na pele do paciente. 

Figura 2: Eletrodos duplos, de superfície de cloreto de prata, 
descartáveis (Duotrodes, Myo-tronics Co. Seattle, WA). 
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Durante o registro eletromiográfico, o ambiente foi mantido calmo e 

silencioso. O paciente se manteve sentado em uma cadeira confortável (tipo 

escritório), com postura ereta, com as plantas dos pés apoiadas no solo e os 

braços e mãos apoiados nas pernas. A cabeça foi posicionada tendo o plano 

de Frankfort como parâmetro de posicionamento, paralelo ao solo.  

Previamente à realização de cada experimento, foram dadas as 

instruções e explicações necessárias, solicitando sempre ao paciente 

permanecer o mais calmo possível, respirar lenta e pausadamente. Os 

registros eletromiográficos foram realizados utilizando o “Scan” # 9 do 

Sistema K6-I da Myo-tronics, para as condições clínicas estudadas. O “Scan” 

# 9 do Sistema K6-I realiza os cálculos das médias dos valores 

eletromiográficos, e apresenta, ao mesmo tempo, o monitoramento da 

atividade muscular. 

Figura 3: Posicionamento dos eletrodos de superfície sobre a região  
dos músculos masseter (1) e temporal (2), lado direito. 

1 

2 
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A avaliação da atividade muscular foi realizada nas condições clínicas 

da posição de repouso; relação cêntrica (RC); posição de máxima 

intercuspidação habitual (MIH); movimento de lateralidade para o lado direito 

e esquerdo; movimento de protrusão; mastigação com alimento macio 

(chocolate BIS) e contração voluntária máxima (fator de normalização dos 

dados eletromiográficos). 

O primeiro registro de atividade muscular foi realizado com o indivíduo 

na condição clínica de repouso mandibular. O indivíduo foi orientado para 

passar a língua levemente nos lábios, selar os lábios, deixar os dentes 

levemente desocluídos (separados) e a ponta da língua apoiada na papila 

incisiva (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, foram realizados os registros eletromiográficos funcionais, 

como relação cêntrica (RC), máxima intercuspidação habitual (MIH), 

lateralidade para o lado direito e esquerdo, protrusão, mastigação de alimento 

Figura 4: Paciente posicionada em repouso 
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macio (figura 5) e contração voluntária máxima durante 4 segundos, dados 

estes utilizados para normalizar os dados da amostra eletromiográfica. 

O registro de máxima intercuspidação habitual foi obtido por meio do 

máximo contato dental, porém sem apertamento dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registros eletromiográficos dos movimentos de lateralidade direita e 

lateralidade esquerda foram realizados solicitando-se ao paciente que 

partindo da posição de máxima intercuspidação habitual (MIH), deslizasse a 

mandíbula para o lado direito até que a ponta da cúspide do dente canino 

inferior direito tocasse a cúspide do dente canino superior, e logo após retorna 

à posição original. A seguir executasse o movimento para lado esquerdo com 

a mesma amplitude de movimento (Figura 6). 

Figura 5: Posição de mastigação com chocolate BIS (Lacta). 
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Na seqüência foi realizado o registro eletromiográfico de protrusão 

solicitando-se ao paciente que partindo da máxima intercuspidação deslizasse 

seus dentes anteriores inferiores pela face palatina dos anteriores superiores 

até a posição de topo-a-topo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Posição de lateralidade direita (1) e esquerda (2)  

1 2 

Figura 7: Posição de protrusão 
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Tratamento Ortodôntico 

Os tratamentos ortodônticos foram realizados em clinica particular e no 

curso de Especialização de Ortodontia da Associação Paulista dos Cirurgiões 

Dentistas de Ribeirão Preto. 

A técnica ortodôntica utilizada foi a técnica de Edgewise, objetivando 

uma correção esquelética onde indicadas e correções dentais por meio de 

alinhamento, nivelamento, retração e interduspidação.  

A placa labial de Hawley (figura 8) e barra lingual (figura 9) foram 

utilizadas após a remoção do aparelho ortodôntico como contenções no arco 

superior e inferior respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste Oclusal 

O ajuste oclusal foi realizado por desgaste seletivo (coronoplastia) 

obedecendo criteriosamente as regras que foram elaboradas por Guichet 

(1977) e enfatizadas por Janson (1977), com moldagem dos arcos superior e 

inferior dos indivíduos e confecção de modelos em gesso tipo IV, montagem 

dos modelos em relação cêntrica com Jig de Lucia, no Articulador Semi-

Ajustável Gnatus, modelo 8600, com Arco Facial, realização de analise 

Figura 8 – Placa de Hawley Figura 9 – Barra lingual 
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oclusal e mapeamento do desgaste seletivo nos modelos montados no 

articulador. 

Após o mapeamento do desgaste seletivo realizado no articulador e 

com os resultados do ajuste nos modelos, a terapia do ajuste oclusal foi 

iniciada na boca. O ajuste oclusal foi realizado com a mandíbula na posição 

de relação cêntrica (RC), utilizando o dispositivo interoclusal denominado Jig 

de Lucia, desenvolvido por Lucia (1964), para a identificação dos contatos 

prematuros que promoviam deflexão da mandíbula de RC para MIH. Esses 

contatos foram eliminados por meio de desgastes dentais, de acordo com as 

regras de ajuste oclusal, proporcionando remodelação oclusal e uma 

estimulação uniforme ao periodonto, estabelecendo um padrão oclusal tão 

próximo do ótimo quanto possível, sem deslize mandibular (deflexão). 

O ajuste oclusal foi realizado somente na posição maxilomandibular de 

relação cêntrica (RC), pois os pacientes que fizeram parte deste trabalho não 

apresentaram interferências oclusais nas posições mandibulares de 

lateralidade direita e esquerda e de protrusão. 

 

Análise dos Dados Eletromiográficos 

 Os valores da raiz quadrada média (RMS) dos sinais coletados foram 

digitados em tabelas montadas em Planilha Excel e foram normalizados pelos 

valores de amplitude eletromiográfica na contração voluntária máxima dos 

músculos masseter e temporal, obtidos no apertamento dental em máxima 

intercuspidação habitual durante quatro segundos. A análise estatística foi 

realizada com o uso do software SPSS versão 12.0 (Chicago, IL) e os dados 

foram comparados por meio do teste de análise de variância (ANOVA). 
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5. RESULTADOS 

 

CONDIÇÃO CLÍNICA DE REPOUSO 

Durante a condição clínica de Repouso, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos analisados e, verificou-se maior 

atividade eletromiográfica dos indivíduos submetidos à terapia de ajuste 

oclusal quando comparada com a atividade eletromiográfica dos indivíduos 

antes do ajuste oclusal e do grupo controle (Figura 10 e Tabela 1).  
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Figura 10: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos 
controle, antes do ajuste oclusal e após o ajuste oclusal para a 
condição clínica de Repouso. 

Tabela 1: Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos valores 
coletados durante a condição clínica de Repouso. 
 

Regiões Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão Sig. 

Temporal Direito 

Controle 0,496 0,0809 

0,182 Antes  ajuste oclusal 0,585 0,0949 

Após ajuste oclusal 0,717 0,0682 

Temporal Esquerdo 
Controle 0,695 0,1284 

0,950 
Antes  ajuste oclusal 0,652 0,1321 

Após ajuste oclusal 0,708 0,1303 

Masseter Direito 
Controle 0,795 O,0741 

0,316 
Antes  ajuste oclusal 0,955 0,1240 

Após ajuste oclusal 0,984 0,0690 

Masseter Esquerdo 
Controle 0,819 0,1240 

0,692 
Antes ajuste oclusal 0,750 0,0673 

Após ajuste oclusal 0,862 0,0751 
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RELAÇÃO CÊNTRICA 

Durante a condição clínica de Relação Cêntrica, não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, sendo verificada 

maior atividade eletromiográfica nos indivíduos antes e após a terapia de 

ajuste oclusal, quando comparada ao grupo controle, com exceção do 

músculo temporal esquerdo.  (Figura 11 e Tabela 2). 
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Figura 11: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos 
controle, antes do ajuste oclusal e após o ajuste oclusal para a 
condição clínica de Relação Cêntrica. 

Tabela 2: Médias eletromiográficas e erro-padrão dos valores coletados 
durante a condição clínica de Relação Cêntrica. 
 

Músculos Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão  

Temporal Direito 

Controle 1,408 0,2432 

0,352 Antes  ajuste oclusal 2,336 0,6613 

Após ajuste oclusal 1,743 0,3317 

Temporal Esquerdo 

Controle 1,490 0,2183 

0,130 Antes  ajuste oclusal 1,440 0,2165 

Após ajuste oclusal 2,420 0,5625 

Masseter Direito 

Controle 1,232 0,0859 

0,758 Antes ajuste oclusal 1,388 0,2622 

Após ajuste oclusal 1,234 0,0990 

Masseter Esquerdo 

Controle 1,070 0,0594 

0,786 Antes ajuste oclusal 1,154 0,158 

Após ajuste oclusal 1,177 0,1012 
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PROTRUSÃO 

Durante a manutenção de postura na condição clínica de Protrusão, 

não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

analisados e, verificou-se uma atividade eletromiográfica próxima para os 

músculos analisados, antes e após o ajuste oclusal e o grupo controle , 

exceto para masseter esquerdo, onde a atividade eletromiográfica foi menor 

após o ajuste oclusal. O grupo controle mostrou uma atividade 

eletromiográfica próxima aos demais grupos analisados com exceção do 

masseter esquerdo antes do ajuste oclusal, onde a atividade eletromiográfica 

foi maior (Figura 12 e Tabela 3). 
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Figura 12: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos controle, antes do 
ajuste oclusal e após o ajuste oclusal para a condição clínica de Protrusão. 
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LATERALIDADE DIREITA 

Durante a condição clínica de Lateralidade Direita não se verificou 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos analisados. Para esta 

condição clínica, após o ajuste oclusal, houve uma menor atividade 

eletromiográfica para os músculos temporal esquerdo e masseter esquerdo, 

quando comparado com o grupo antes do ajuste oclusal, todavia para os 

músculos masseter direito e temporal direito esta atividade foi maior. Em 

relação ao grupo controle, verificou-se uma menor atividade eletromiográfica 

antes e após o ajuste oclusal para os músculos temporal direito e temporal 

esquerdo, uma maior atividade eletromiográfica para os músculos masseter 

direito antes do ajuste oclusal e para masseter esquerdo após o ajuste oclusal 

(Figura 13 e Tabela 4).  

Tabela 3: Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos valores 
coletados durante a condição clínica de Protrusão. 
 

Regiões Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão Sig. 

 
Temporal Direito 

Controle 0,549 0,0466 

0,571 Antes  ajuste oclusal 0,706 0,1317 

Após ajuste oclusal 0,687 0,1372 

 
Temporal Esquerdo 

 

Controle 0,692 0,1056 

0,952 Antes  ajuste oclusal 0,741 0,1250 

Após ajuste oclusal 0,709 0,1044 

 
Masseter Direito 

 

Controle 3,318 0,656 

0,741 Antes  ajuste oclusal 2,719 0,7172 

Após ajuste oclusal 2,665 0,5967 

 
Masseter Esquerdo 

Controle 2,842 0,5380 

0,508 Antes ajuste oclusal 5,415 3,3135 

Após ajuste oclusal 2,920 0,9736 

 



 Resultados    

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATERALIDADE ESQUERDA 

Durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda, após o ajuste 

oclusal, quando comparado com o grupo do antes do ajuste houve uma maior 

atividade eletromiográfica para os músculos temporal direito, temporal 

Tabela 4: Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos valores 
coletados durante a condição clínica de Lateralidade Direita. 

Regiões Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão Sig. 

 
Temporal Direito 

Controle 1,170 0,1998 

0,182 Antes  ajuste oclusal 1,248 0,1242 

Após ajuste oclusal 1,739 0,4484 

 
Temporal Esquerdo 

 

Controle 0,670 0,0685 

0,950 Antes  ajuste oclusal 0,836 0,2236 

Após ajuste oclusal 0,775 0,1114 

 
Masseter Direito 

 

Controle 1,439 0,1781 

0,316 Antes  ajuste oclusal 1,079 0,1020 

Após ajuste oclusal 1,505 0,1767 

 
Masseter Esquerdo 

Controle 1,899 0,4146 

0,692 Antes ajuste oclusal 2,968 1,8396 

Após ajuste oclusal 1,791 0,4600 
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Figura 13: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos 
controle, antes do ajuste oclusal e após o ajuste oclusal para a 
condição clínica de Lateralidade Direita. 
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esquerdo e masseter direito exceto para o masseter esquerdo onde a 

atividade foi menor.  

Em relação o grupo controle comparado ao grupo após o ajuste oclusal 

houve uma menor atividade eletromiográfica para os músculos temporal 

direito, masseter direito e masseter esquerdo, enquanto para o temporal 

esquerdo essa atividade foi aumentada. Não se observou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (Figura 14 e Tabela 5).  
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Figura 14: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos 
controle, antes do ajuste oclusal e após ajuste oclusal para a 
condição clínica de Lateralidade Esquerda. 
 

Tabela 5: Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos valores 
coletados durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda. 
  

Músculos Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão Sig. 

 
Temporal Direito  

Controle 0,616 0,0968 

0,907 Antes  ajuste oclusal 0,689 0,1472 

Após ajuste oclusal 0,673 0,1211 

 
Temporal Esquerdo 

 

Controle 1,816 0,3827 

0,561 Antes  ajuste oclusal 1,274 2,624 

Após ajuste oclusal 1,725 0,4593 

 
Masseter Direito 

 

Controle 2,175 0,4002 

0,667 Antes  ajuste oclusal 1,773 0,4937 

Após ajuste oclusal 2,345 0,4739 

 
Masseter Esquerdo 

Controle 1,326 1,1411 

0,878 Antes ajuste oclusal 1,701 0,8312 

Após ajuste oclusal 1,412 0,4153 
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MASTIGAÇÃO COM BIS 

Durante a condição clínica de Mastigação com Bis não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos analisados. Para esta condição 

clínica em relação ao grupo antes do ajuste oclusal foi maior a atividade 

eletromiográfica após o ajuste oclusal nos músculos estudados, exceto para o 

masseter esquerdo, o qual ocorreu uma atividade eletromiográfica menor. 

Em relação ao grupo controle verificou-se um aumento da atividade 

eletromiográfica em relação aos músculos temporal esquerdo e masseter 

esquerdo quando comparado com o grupo após ajuste oclusal e uma 

diminuição da atividade eletromiográfica dos músculos temporal direito e 

masseter direito. (Figura 15 e Tabela 6).  
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Figura 15: Médias eletromiográficas normalizadas nos grupos 
controle, antes do ajuste oclusal e após ajuste oclusal para a 
condição clínica de Mastigação com Bis. 
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Tabela 6: Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos valores 
coletados durante a condição clínica de Mastigação com Bis. 
 

Músculos Grupos de Indivíduos Média Erro Padrão Sig. 

Temporal Direito 

Controle 6,076 0,896 

0,728 Antes ajuste oclusal 6,193 1,200 

Após ajuste oclusal 7,417 1,699 

Temporal Esquerdo 

Controle 9,001 1,436 

0,489 Antes  ajuste oclusal 6,289 1,789 

Após ajuste oclusal 8,083 1,574 

Masseter Direito 

Controle 16,33 1,880 

0,329 Antes  ajuste oclusal 18,36 5,466 

Após ajuste oclusal 27,18 7,232 

Masseter Esquerdo 

Controle 16,18 4,228 

0,904 Antes ajuste oclusal 18,48 5,691 

Após ajuste oclusal 15,72 3,864 
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6. DISCUSSÃO 

A procura pela estética bucal nos dias de hoje é incontestável. Graças 

à evolução tecnológica e aos materiais odontológicos é possível proporcionar 

aos indivíduos um sorriso bonito e saudável. A Odontologia de hoje tem 

condições de transformações, tornar o sorriso mais harmônico com a face do 

indivíduo e auxiliar no rejuvenescimento, inclusive para complementar 

procedimentos plásticos ou dermatológicos. A maloclusão dental é encontrada 

em todas as raças, tornando-se uma das aflições do homem desde  tempos 

imemoriais. Devido ao progresso da civilização, ela tem se tornado tão 

comum que atualmente é quase a regra e não mais a exceção.  

As oportunidades e as possibilidades de um tratamento adequado das 

maloclusões são muito grandes, revelando as possibilidades da ortodontia 

preventiva e corretiva para a melhora do indivíduo quanto à fala, à saúde e à 

estética. Não é suficiente simplesmente movimentar dentes da posição 

irregular para um bom alinhamento. Deve-se ter a correta concepção da 

oclusão como um todo e conhecer os requisitos artísticos exigidos para cada 

tipo de indivíduo e maloclusão, que possam impedir ou modificar o 

desenvolvimento do processo alveolar, dos ossos do crânio e dos músculos 

esqueléticos, que pode alterar o equilíbrio normal da face. Devem-se 

considerar as numerosas mudanças que pode surgir após movimentos dos 

dentes quando postos nas corretas posições. Com a restauração das  funções 

dos planos oclusais, as mudanças darão à Natureza estímulos para a 

continuação do crescimento normal e o desenvolvimento de todas as 

estruturas, que deverão estar, então, harmônicas umas com as outras nas 

suas novas relações. Assim sendo, não pode haver um diagnóstico inteligente 
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ou um bom plano de tratamento a menos que as possibilidades de mudanças, 

por meio do crescimento, sejam consideradas. 

A verdadeira evolução da Odontologia e de alguns de seus ramos tem 

muito pouco em comum com a evolução da Ortodontia. Esta recebeu pouca 

atenção dos estudiosos no último século e é provavelmente por isso que um 

maior interesse por ela tenha se enfraquecido e os avanços nesta área 

somente se intensificaram nos últimos anos, quando a Ortodontia progrediu 

mais que em toda a sua história antecedente. 

Muito tem sido escrito até agora sobre os aspectos mecânicos da 

Ortodontia, mas só recentemente é que ela começou a receber um largo e 

profundo estudo como uma ciência. É de grande importância, para o seu 

conhecimento, reconhecer os princípios básicos que constituem sua base, os 

mistérios da embriologia, da histologia, da anatomia comparada e, ainda 

identificar a sua ligação com as Artes e a Física. 

À luz dos nossos atuais conhecimentos, a maior parte da teoria 

ortodôntica assim como da sua prática, mesmo as de poucos anos atrás, 

parecem espantosamente mal compreendidas. Com base nessa teoria e 

nessa prática existe ainda o velho conselho a jovens pacientes para deixarem 

os dentes sozinhos e confiá-los à natureza para que ela os corrija, ou esperar 

até que a dentição permanente esteja completa antes de fazer qualquer 

esforço para a sua correção, resultando, assim, um sacrifício para os dentes 

visto que podem sofrer apinhamento das arcadas dentais, tendo como 

resultado, freqüentemente, a exacerbação da maloclusão que pode ocasionar 

sérias conseqüências.  
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Ainda hoje, inúmeros tratamentos ortodônticos não são finalizados de 

maneira satisfatória devido a discrepâncias esqueléticas, discrepância de 

tamanho de dentes e/ou colaboração do paciente, que pode gerar deslizes 

maxilo-mandibulares, ou seja, uma relação cêntrica (RC) diferente da máxima 

intercuspidação habitual (MIH), o que pode gerar desestabilização do 

conjunto côndilo/disco articular, alterações mio-funcionais e disfunções 

temporomandibulares. O ajuste oclusal, por desgaste seletivo (coronoplastia) 

é um procedimento terapêutico muito efetivo, de enorme valor no tratamento 

da disfunção oclusal e de suas severas seqüelas patológicas no sistema 

estomatognático. Atua como um mecanismo de compensação artificial do 

sistema, em substituição do mecanismo natural fracassado em sua missão de 

conservar a harmonia morfo-funcional (BESHINILIAN, 1974). 

Seu objetivo é remover as interferências das superfícies oclusais, 

distribuindo as forças mastigatórias, reduzindo o trauma, melhorando a 

função, aumentando a eficiência mastigatória e consequentemente à 

obtenção de uma oclusão equilibrada estabilizando o tratamento ortodôntico. 

Na maioria das vezes o ajuste oclusal se faz necessário em casos que fogem 

do controle ortodôntico, tais como discrepância em tamanho e forma dos 

dentes, discrepâncias ósseos dentais, dentes impactados e falta de 

colaboração do paciente. Essas condições resultam em interferências 

oclusais que provocam o deslize mandibular, ou seja, a RC diferente da MIH. 

A realização do ajuste oclusal após a remoção do aparelho ortodôntico e 

colocação das contenções deve ser mínimo, pois ocorre uma movimentação 

fisiológica no primeiro mês, após esse período a análise oclusal e o 

mapeamento seletivo é realizado para planejar e identificar os pontos que 
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deverão ser ajustados, retirando o mínimo possível de esmalte tratando se  de 

um procedimento  irreversível (HEIMLICH, 1951, OLTRAMARI et al.,2007). 

O ajuste oclusal consistiu na modificação oclusal do elemento dental 

natural, para desse modo obter-se uma oclusão harmônica, eliminando os 

contatos deflectivos da mandíbula entre a posição de oclusão em relação 

cêntrica (RC) e a posição de máxima intercuspidação habitual (MIH).  

Neste estudo, dezoito indivíduos foram submetidos a tratamento 

ortodôntico corretivo. Os princípios básicos para um tratamento ortodôntico 

corretivo ideal e adequado foram devidamente seguidos, obedecendo aos 

critérios e normas desde os conceitos das seis chaves de oclusão de 

Andrews, como instrumento de diagnóstico e planejamento do tratamento, até 

a finalização em busca de uma oclusão harmoniosa e equilibrada. A mecânica 

utilizada no tratamento ortodôntico foi a técnica de Edgewise, que propõem ao 

final do tratamento ortodôntico que os dentes estejam alinhados, nivelados e 

intercuspidados.  A evolução clínica dos tratamentos se procederam de uma 

forma padronizada, constituída de correções esqueléticas e dentais, iniciando 

pelas correções esqueléticas onde indicadas e, em indivíduos cujo 

crescimento se  expressava, direcionando o crescimento, com a finalidade de 

obter um bom relacionamento das bases ósseas entre si e, com relação à 

base do crânio. E na seqüência, as correções dentais por meio da 

aparatologia fixa, anéis (bandas) ortodônticos, braquetes colados e arcos de 

aço inoxidável promovendo a movimentação dental objetivando um bom  

alinhamento, nivelamento, retração e intercuspidação dental. 

 O objetivo da pesquisa foi avaliar a atividade mioelétrica dos músculos 

mastigatórios, temporal e masseter, após a diminuição do deslize mandibular 
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no repouso e nas diferentes condições clínicas propostas, utilizando o ajuste 

oclusal e contribuindo para o conhecimento do desempenho destes músculos 

e do padrão muscular antes e após o tratamento. Além disso, a análise 

eletromiográfica representa um meio não só de avaliação, como também de 

acompanhamento (REGALO et al., 2003; SANTOS, 2005). 

A eletromiografia tem contribuído muito para compreender o 

desempenho da musculatura da face em vários processos fisiológicos como a 

mastigação, deglutição, oclusão e fala, onde se destacam os trabalhos de 

Tulley (1953), Cadenat et al. (1973), Proffit et al. (1964), Vitti et al. (1975), 

Lowe e Johnston (1979), Tosello et al. (1998), Regalo et al. (2003), Santos  

(2005), Galo et al. (2006), Zucolotto et al. (2007). No presente trabalho, a 

análise eletromiográfica normalizada foi fundamental e permitiu avaliar o 

desempenho da atividade muscular mastigatória em diferentes condições 

clínicas, frente às alterações musculares resultantes do ajuste oclusal. A 

normalização dos dados deste trabalho foi executada porque para estudos de 

grupos de sujeitos, a necessidade da normalização dos dados 

eletromiográficos foi constatada pela grande variabilidade dos traçados 

eletromiográficos tanto para diferentes indivíduos como para diferentes 

músculos. Essa variabilidade da amplitude do sinal eletromiográfico em 

registros de eletrodos de superfície está relacionada à instrumentação e a 

fatores individuais, tais como a composição das fibras e impedância dos 

tecidos. Comparações entre sujeitos sem normalização dos dados, em geral, 

são excluídas da literatura científica, com base nas diferenças individuais da 

gordura subcutânea, geometria muscular e outras variáveis. Nesta direção, as 

técnicas de normalização do sinal eletromiográfico com relação ao ciclo ou 
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tempo de contração e com relação ao valor de amplitude, apresentam-se 

como uma necessidade para a comparação de dados entre diferentes 

músculos ou grupos musculares de um mesmo sujeito ou de sujeitos 

diferentes e entre mesmos músculos de diferentes sujeitos, visto que tornam 

os valores absolutos do registro (amplitude e/ou tempo) em porcentagens de 

um valor de referência. É uma tentativa de reduzir as diferenças entre os 

diferentes registros de um mesmo sujeito, ou de sujeitos diferentes de forma a 

tornar a interpretação dos dados reprodutível (REGALO et al., 2005). O uso 

da contração isométrica voluntária máxima parece ser a forma mais utilizada 

por diferentes autores (SODEBERG; COOK, 1984; WINTER, 1984; BAO et 

al., 1995; MATHIASSEN et al., 1995). Contudo, alguns aspectos relacionados 

a sua validade são levantados, como por exemplo, a impossibilidade de 

afirmar que o sujeito realiza verdadeiramente a máxima contração voluntária, 

a possibilidade de outros grupos musculares, que não são de interesse ou 

que não estão sendo controlados durante o experimento, contribuam 

quantitativamente na produção de força, a reprodutibilidade do 

posicionamento articular para a prova de função muscular e, por fim, a real 

relação entre uma situação de contração isométrica usada para normalizar 

uma atividade de caráter dinâmico. 

 Nenhum procedimento de normalização é capaz de eliminar todas as 

variáveis existentes, como por exemplo, a colocação dos eletrodos, a 

temperatura da pele, as características fisiológicas, anatômicas e bioquímicas 

dos músculos e dos indivíduos. Além disso, o melhor procedimento de 

normalização é aquele que assegura a menor variabilidade dos dados e, 
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portanto, deve ser determinado de forma individualizada para cada tipo de 

atividade que se pretende realizar. 

A posição de repouso mandibular, denominada posição neutra da 

mandíbula, é mantida por propriedades viscoelásticas dos músculos e 

tendões que contrabalançam a força da gravidade. É aquela na qual a 

mandíbula está involuntariamente suspensa pela recíproca coordenação dos 

músculos da mastigação e músculos abaixadores da mandíbula, com os 

dentes superiores e inferiores levemente afastados. Não deveria verificar-se 

atividade eletromiográfica no repouso, sendo o silêncio eletromiográfico 

característico desta posição relaxada, que demonstra uma condição inativa da 

musculatura, que caracteriza basicamente uma posição de equilíbrio passivo, 

governada pela gravidade e forças elásticas dos músculos associadas a 

outros tecidos (CARR, 1991; VOUDOURIS; KUFTINIC, 2000; REGALO et al., 

2006a).  

Pesquisas com eletromiografia demonstraram conclusivamente que os 

músculos em repouso não apresentaram atividade elétrica, ou seja, não há 

contrações de unidades motoras (YEMM; NORDSTROM, 1974; THOMSON, 

1981; CHONG et al., 1991). 

Neste trabalho, na condição clínica de repouso da musculatura 

mastigatória, verificou-se que todos os músculos apresentaram atividade 

eletromiográfica, resultados concordes com autores que encontraram 

atividade elétrica mínima no repouso em músculos envolvidos com o processo 

da mastigação (VITTI; BASMAJIAN, 1975; BASMAJIAN; DE LUCA, 1985; 

FERRARIO et al., 1993; REGALO et al., 2006a). Os indivíduos tratados 

ortodonticamente e finalizados com RC coincidindo com MIH, ou seja, sem 
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deslize mandibular e sem necessidade de ajustes, utilizados como grupo 

controle, apresentaram menor atividade eletromiográfica que os indivíduos do 

Grupo 2, tratados ortodonticamente, finalizados com RC diferente da MIH, que 

sofreram ajuste oclusal, na busca de chegar na situação ideal de RC 

semelhante a MIH, onde a atividade eletromiográfica aumentou. 

Com a execução do ajuste oclusal por desgaste seletivo foram 

removidas as interferências das superfícies oclusais, distribuindo as forças 

mastigatórias, reduzindo o trauma, melhorando a função e consequentemente 

obtendo uma oclusão equilibrada, buscando a estabilização do tratamento 

ortodôntico. Possivelmente o aumento da atividade eletromiográfica nesse 

grupo decorreu de uma adaptação da musculatura a remoção das 

interferências oclusais, possibilitando maior contato dental e um estímulo 

muscular o que evidenciou uma maior atividade tônica dos músculos 

mastigadores para os indivíduos pós ajuste oclusal que provocou mudanças 

na tensão muscular, resultado este, concorde com Harper et al. (1997), que 

verificaram que a posição de repouso é mantida por baixos níveis de atividade 

tônica dos músculos da mastigação e, controlada por receptores sensoriais, 

sistema nervoso central e, alterações nestes sistemas, podem levar a 

alteração na função e tensão muscular. 

Durante a condição clínica de Relação Cêntrica foi verificado maior 

atividade eletromiográfica nos indivíduos antes e após à terapia de ajuste 

oclusal, com exceção do músculo temporal esquerdo. Este dado pode ser 

resultado de uma maior intercuspidação dental, o que levaria uma maior 

ativação muscular. Em indivíduos com dentição completa, a máxima atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal foram observadas durante 
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o apertamento dental (GIBBS et al. 1984; BLANKSMA; VAN EIJDEN, 1995), 

resultados estes que foram confirmados por nós. 

Com relação à condição clínica de protrusão após o tratamento 

ortodôntico e o ajuste oclusal, verificou-se a aquisição de um padrão de 

contração eletromiográfica já esperado para a manutenção desta postura que 

consiste em maior ativação da musculatura massetérica quando comparada 

com a atividade da musculatura temporal. O ajuste oclusal proporcionou a 

adequação da atividade muscular equivalente aos níveis de atividade 

eletromiográfica do grupo controle. 

Baseados nos conceitos de ativação muscular neuroanatômica para a 

movimentação lateral da mandíbula, sabe-se que na condição clínica de 

lateralidade deve ocorrer maior atividade eletromiográfica do músculo 

temporal do lado em que está ocorrendo a excursão da mandíbula (lado de 

trabalho), enquanto que para o músculo masseter, o lado mais ativado é o 

contra-lateral à direção desta excursão (KRAUS et al., 1994; MURRAY et al., 

1999). Este dado foi observado nos resultados deste trabalho, em todos os 

grupos analisados. Após o ajuste, ocorreu uma tendência dos padrões de 

contração muscular ser semelhantes aos do grupo controle. 

Planas (1977) descreveu que a condição de equilíbrio oclusal é 

essencial para a manutenção e desenvolvimento adequados ao sistema 

estomatognático.  

Molina (1989) e Van der Bilt, 2002 ressaltaram que a manutenção dos 

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

estímulo funcional sobre o periodonto, músculos e articulações são 

fundamentais para a mastigação. 
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A mastigação é um complexo, sofisticado e crítico mecanismo motor 

neurofisiológico do Homem. É o passo inicial dentro do processo digestório e 

é considerada uma das funções mais importantes desenvolvidas pelo sistema 

estomatognático (ORCHARDSON; CADDEN, 1998). Na mastigação, verifica-

se atividade neuro-muscular bem integrada, que ocorre simultaneamente com 

a contração sincrônica dos músculos de fechamento, abertura, lateralidade e 

protrusão mandibular (MOYERS, 1991).  

Movimentos mastigatórios ocorrem funcionalmente devido à inter-

relação entre vários órgãos do sistema estomatognático, propriocepção, 

centros cerebrais e função oclusal. Qualquer mudança nas informações da 

oclusão, articulação temporomandibular ou músculos mastigatórios podem 

levar a alteração do padrão de movimentos mastigatórios e sua eficiência 

(OKESON, 2000; KIM et al., 2001). 

Segundo Molina (1989), Planas (1977), Simões (1998) e McNeill 

(2000), a mastigação está diretamente relacionada com a manutenção dos 

arcos dentais, com a estabilidade da oclusão e com o estímulo funcional 

sobre o periodonto, músculos e articulação temporomandibular. Entre os 

fatores capazes de influenciar o movimento mastigatório, a oclusão é um dos 

mais importantes (MIYAUCHI et al., 1989).  

No presente estudo, a atividade muscular durante a mastigação 

manteve um padrão de normalidade, onde os masseteres mostraram-se mais 

ativos que os temporais nos três grupos analisados. Isto se deve às 

características morfológicas e funcionais destes músculos. O masseter é um 

músculo potente, com função de força, atuando bastante durante o processo 

mastigatório, enquanto o músculo temporal é mais veloz, sendo o primeiro a 
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se contrair no fechamento mandibular, coordenando o movimento como 

posicionador da mandíbula e atuando menos durante a mastigação (HARPER 

et al., 1997).  

Na condição clínica de mastigação, após o ajuste oclusal, verificou-se 

um equilíbrio da atividade eletromiográfica de todos os músculos analisados, 

com exceção do masseter direito onde a atividade eletromiográfica foi maior 

após o ajuste. O ajuste oclusal promoveu uma aproximação dos padrões da 

atividade eletromiográfica aos padrões regulados pelo grupo controle.  

Finalizando, justifica-se o estudo e a utilização do ajuste oclusal, pois 

no momento atual da nossa civilização é inquestionável que o aumento da 

ansiedade e do estresse emocional tomou grandes proporções levando com 

isto o aumento da parafunção, como o apertamento dos dentes, por parte 

expressiva da população. Fica claro que se os indivíduos com parafunção 

apertarem ou atritarem seus dentes numa oclusão desequilibrada, em que 

alguns dentes contactam mais que outros, estes poderão sofrer injurias em 

suas coroas dentais e promoverem acelerações patológicas no periodonto de 

sustentação, causando perda óssea e mobilidade dental. 

Deve ressaltar também que os indivíduos com parafunção aumentam a 

força sobre os dentes, o que levará ao recebimento de mais carga oclusal nos 

prematuros. O ajuste oclusal será benéfico, pois proporcionará uma melhor 

distribuição das forças oclusais nestes indivíduos. 
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7. CONCLUSÃO 

Levando em consideração a metodologia utilizada e os resultados 

obtidos é lícito concluir que em todas as condições clínicas analisadas não 

houve diferença estatisticamente significante dentro dos grupos avaliados, 

ocorrendo, entretanto variações diferentes das atividades eletromiográficas  

dos músculos masseter e temporal direito e esquerdo. 
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