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Resumo 

Fioco EM. Análise da força de mordida, atividade eletromiográfica e 
espessura dos músculos masseter e temporal em nadadores de elite - 
modalidade Crawl. 2017. 81f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2017. 
 
O esporte aquático em todas as modalidades requer combinação de força e 
eficiência, pois a água tem densidade maior que o ar, e o nadador de elite que 
tem jornada aquática intensa com movimentos repetitivos na locomoção e 
respiração pode apresentar modificação de função e forma das estruturas que 
compõem o organismo humano. Esta pesquisa avaliou a força de mordida 
molar máxima, atividade eletromiográfica, eficiência mastigatória e espessura 
dos músculos masseter e temporal de nadadores de elite que utilizaram 
variações de métodos respiratórios do nado crawl para o lado direito e 
esquerdo, e comparou os resultados com indivíduos sedentários. Participaram 
18 indivíduos na faixa etária entre 15 e 25 anos que foram distribuídos em três 
grupos: sedentários/controles (GC; idade média: 15,00 ± 0,98 anos; n=6); 
atletas que realizaram respiração para o lado esquerdo no nado crawl (GE; 
idade média 17,00 ± 2,44 anos; n=6) e atletas que realizaram respiração para o 
lado direito no nado crawl (GD; idade média 21,00 ± 2,44 anos; n=6). O 
dinamômetro digital Kratos foi utilizado para determinar a força de mordida 
molar máxima. O eletromiógrafo MyoSystem BR1 foi utilizado para avaliar a 
atividade eletromiográfica em repouso mandibular, lateralidade direita, 
lateralidade esquerda, protrusão, apertamento dental em contração voluntária 
máxima, mastigação habitual e não habitual (eficiência mastigatória). Foi 
utilizado o ultrassom Sono Site Titan para mensurar a espessura muscular em 
repouso e apertamento dental em contração voluntária máxima. Os dados 
obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística (SPSS 21.0, 
ANOVA; p≤0,05). GE e GD demonstraram menor atividade eletromiográfica 
nas condições posturais da mandíbula quando comparados a GC. Foi 
observado correto padrão funcional nos movimentos mandibulares nas 
diferentes avaliações clínicas, com diferença significante na lateralidade direita 
para o músculo temporal esquerdo (p=0,04). GD e GE apresentaram maior 
eficiência mastigatória em relação ao GC, com diferença significante para o 
músculo temporal esquerdo na mastigação com uva passa (p=0,004).  Não 
ocorreram diferenças significantes nas médias da espessura muscular e força 
de mordida molar entre os nadadores de elite e indivíduos sedentários. Estes 
resultados sugerem que nadadores de elite que utilizaram o nado crawl com 
métodos respiratórios variados apresentaram alterações funcionais nos 
músculos masseter e temporal.  
 
Palavras-Chave: Natação. Nado Crawl. Respiração. Eletromiografia. 
Ultrassom. Força de mordida. Músculos mastigatórios. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 



Abstract 

Fioco EM. Analysis of bite force, electromiographic activity and thickness 
of masseter and temporal muscles in elite swimmers - crawl modality. 
2017. 81f. Thesis (Doctoral) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2017. 
 
All modalities of water sports require a combination of strength and efficiency, 
as the water has a higher density than air, and the elite’s swimmer has an 
intense aquatic journey with repetitive movements in the locomotion and 
breathing may present a modification of the function and shape of the body 
structures. This study evaluated the molar bite force, electromyographic activity, 
masticatory efficiency and thickness of the masseter and temporal muscle of 
elite’s swimmers used changes in respiratory methods both in right and left for 
crawl modality and compared the results with sedentary individuals. 18 
individuals, aged between 15 and 25 years, were divided into three groups: 
sedentary/control (average ± SD 15.00 ± 0.98 years, n = 6; CG), athletes 
underwent respiration to the left side in the crawl swim (average ± SD 17.00 ± 
2.44 years, n = 6; LG) and athletes who underwent respiration to the right side 
in the crawl swim (average ± SD 21.00 ± 2.44 years, n = 6, RG). The Kratos 
digital dynamometer was used to determine the molar bite force. The 
MyoSystem BR1 electromyograph was used to evaluate the electromyographic 
activity at mandibular rest, right laterality, left laterality, protrusion, maximum 
voluntary contraction, habitual and non-habitual mastication (masticatory 
efficiency). Sono Site Titan ultrasound was used to measure muscle thickness 
at rest and dental tightening at maximum voluntary contraction. The data were 
tabulated and submitted to statistical analysis (SPSS 21.0, ANOVA; P≤0.05). 
LG and RG demonstrated lower electromyographic activity in postural 
conditions of the mandible when compared to CG. The correct mandibular 
neuroanatomic movement was observed in almost all muscles, with a significant 
difference in right laterality for the left temporal muscle (P=0.04). RG and LG 
presented greater masticatory efficiency in relation to the CG, with a significant 
difference for the left temporal muscle in chewing with raisins (P=0.004). There 
were no significant differences in the average muscle thickness and molar bite 
force between elite swimmers and sedentary individuals. These results suggest 
that elite’s swimmers perform crawl swimming with varied respiratory methods 
had functional alterations in the masseter and temporal muscles. 
 
Keywords: Swimming. Swim Crawl. Breath. Electromyography. Ultrasound. 
Bite force. Masticatory muscles. 
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22  Introdução 

 

A prática de atividade física regular é uma condição primordial de 

promoção de saúde, que melhora a qualidade de vida do ser humano (Boyle et 

al., 2010; Gouveia et al., 2017; Delevatti et al., 2017).  

Estudos epidemiológicos comprovaram que o sedentarismo, 

considerado a doença do século, aumenta a incidência de doenças sistêmicas 

(Mabry et al., 2017; Bertoglia et al., 2017; Praharaj et al., 2017). Diaz et al. 

(2017) relataram que o sedentarismo em excesso é onipresente nos países 

desenvolvidos e está associado com os problemas de saúde da população. 

Indiscutivelmente, a inatividade física é considerada problema de saúde pública 

mundial, mas este problema é passível de ser modificado (Fielding et al., 2017; 

Vancampfort et al., 2017).   

Existem inúmeras maneiras de se realizar atividade física regularmente, 

com benefícios relevantes para a saúde (Steinberg et al., 2017). Entre as 

práticas esportivas que melhoram a condição física de um indivíduo, destaca-

se a natação, que é uma atividade que requer combinação de força física e 

técnica apurada, porque a água não é considerada um meio natural para o ser 

humano e oferece densidade mil vezes maior que o ar (Holmér et al., 1992; 

Vázquez-Lara et al., 2017). 

Atletas de elite de natação podem chegar a repetir o mesmo gesto 2.500 

vezes em cada treino realizado (Brás, 2015) e por isso os aspectos técnicos 

ligados à locomoção dentro do nado são fundamentais (Guzman, 2008).  

A prática esportiva em excesso, produz efeito contrário ao relaxamento, 

pois ocorre a liberação de hormônios de estresse na corrente sanguínea, o que 

pode promover diminuição das defesas do sistema imunológico, estresse 

cardiorrespiratório e metabólico (de Jesus et al., 2015). 

No nado Crawl, que é considerado o mais rápido de todos os estilos de 

natação, os praticantes desta modadlidade com grande habilidade, tendem a 

cometer muitos erros ao virar a cabeça, que fica paralela à água, quando o 

braço contrário ao lado que se respira estiver entrando na superfície da água 

(de Oliveira; da Silva, 2015).  

A respiração é um fator importante para mostrar o rendimento do atleta 

no nado crawl e é executada pela inspiração de forma rápida e profunda pela 
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boca quando há uma rotação lateral da cabeça e posteriormente a inspiração, 

o nadador realiza uma rotação medial da cabeça, voltando à posição inicial em 

decúbito ventral, e com o rosto imerso na água, realizando assim a expiração, 

do ar no meio líquido durante a realização do ciclo de braçada, que pode ser 

realizada pela boca e/ou pelo nariz, dependendo da preferência do nadador 

(Pereira, 2012; McCabe et al., 2015).  

Colwin (2000) relatou que o nadador pode executar a respiração de 

forma unilateral, quando realiza a inspiração para o lado esquerdo ou direito a 

cada ciclo de braçada, ou bilateral quando o atleta alterna o lado da respiração, 

geralmente a cada três ciclos de braçada, relacionado à flutuação, obrigando o 

corpo a fazer força para conseguir manter no nível da superfície aquática e 

deslocar à frente. 

O cansaço, pouco rendimento e falta de relaxamento durante e após o 

nado são consequências de uma respiração deficiente que pode provocar 

alterações no equilíbrio do nadador (Palayo et al., 2007).  

O equilíbrio do corpo e os movimentos da cabeça são originados pelo 

alinhamento entre o crânio e a região cervical determinando a postura do 

indivíduo (Onety et al., 2014). A articulação temporomandibular que está 

diretamente relacionada com a região cervical e escapular por meio de um 

sistema neuromuscular pode sofrer alterações posturais relacionadas com 

modificações posturais (Amantea et al., 2004).  

A eletromiografia é um método reconhecido internacionalmente que 

analisa a dinâmica da atividade neuromuscular com a cinemática por meio do 

registro dos potenciais mioelétricos (Regalo et al., 2006; Spagnol et al., 2016; 

Akuzawa et al., 2017) e possibilta avaliar o envolvimento dinâmico da 

musculatura estriada esquelética nos movimetos corporais, incluindo o 

deslocamento do corpo em relação à superfície aquática (Rouard et al., 1995; 

Riberto et al., 2004; Black, 2005; Aujoannet et al., 2006; Stirn et al., 2011; 

Oliveira et al., 2017). 

Takahashi (2006) determinou que o comportamento muscular durante 

exercícios físicos, pode ser compreendido por meio da análise do sinal 
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eletromiográfico, obtido durante contrações isométricas, associada a um 

modelo biomecânico de segmento articular. 

Martens et al. (2015) afirmaram que o método de normalização dos 

dados eletromiográficos é reconhecido há muito anos, mas o método utilizado 

pode influenciar a variabilidade das gravações eletromiográficas no nado crawl. 

Os autores concluíram que seria importante realizar estudos futuros de 

eletromiografia em natação para demonstrar a variabilidade intraindividual, 

usando de preferência razão entre variâncias, com a finalidade de fornecer 

melhor medida de repetitividade. 

Matsuda et al. (2016) examinaram a diferença no padrão de ativação 

muscular e co-contração do músculo reto femoral e do bíceps femoral na 

natação flutter-kick de 10 nadadores competitivos e 10 não competitivos, para 

compreender o mecanismo dos movimentos durante a técnica empregada. Os 

resultados deste estudo sugeriram que o treinamento de natação competitivo a 

longo prazo induz efetiva ativação dos músculos da coxa. 

Martens et al. (2016) relataram que a variabilidade da atividade 

eletromiográfica é um fenômeno muito complexo e pouco estudado na natação. 

Esta pesquisa analisou a variabilidade intraindividual nos padrões de ativação 

muscular do reto abdominal e deltoide médio de 15 nadadores adultos 

masculinos competitivos durante o nado crawl. A variabilidade intraindividual no 

grupo de nadadores de elite foi maior em comparação com outros movimentos 

cíclicos como andar, correr, remar e andar de bicicleta. 

Outras técnicas importantes de avaliação muscular são a 

ultrassonografia e a gnatodinamometria da região de molares.  

A análise da morfologia muscular por meio da ultrassonografia 

cinesiológica é uma técnica importante para determinar a função e morfologia 

do sistema estomatognático por ser baseada em medidas precisas em tempo 

real da largura transversal do músculo (Palinkas et al., 2010). Esta técnica é 

considerada padrão ouro na visualização de parâmetros musculares e de boa 

reprodutibilidade, baixo custo, portabilidade e por não ser uma técnica invasiva 

que venha a oferecer riscos aos indivíduos durante sua execução (Castelo et 



Introdução 25 

 

al., 2006; Wiesinger et al., 2016; Bazyler et al., 2017; Mourtzakis et al., 2017; 

Wiesinger et al., 2017). 

A força de mordida isométrica máxima (gnatodinamometria), que é um 

método considerado seguro, eficaz e que fornece uma visão sobre o 

desempenho das estuturas do sistema estomatognático (Palinkas et al., 2010; 

Crawford et al., 2015) pois possibilita a demonstração de um sistema 

funcionalmente melhor, quando o mesmo apresenta maior força de mordida 

(Pita et al., 2011). Indivíduos que praticam esportes apresentam funções do 

organismo bem melhores em relação aos indivíduos sedentários (Braum, 2016; 

Hamilton, 2017). 

Considerando o conjunto de funções que compõem o sistema 

estomatognático como a mastigação e respiração, por exemplo, é importante 

entender se esta prática de esporte pode influenciar diretamente nas funções 

deste complexo sistema. 

Portanto, devido a ausência de resultados de análise da funcionalidade 

do sistema estomatognático na literatura de nadadores de competição que 

utilizaram variações de métodos respiratórios do nado crawl, justificou-se este 

estudo que avaliou a força de mordida molar máxima, atividade 

eletromiográfica nas condições posturais da mandíbula, eficiência mastigatória 

habitual e não habitual e espessura dos músculos masseteres e temporais. 

A hipótese deste estudo é que os nadadores de competição que 

utilizaram variações de métodos respiratórios do nado crawl apresentem 

alterações importantes na funcionalidade do sistema estomatognático, quando 

comparados aos indivíduos sedentários. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proposição 
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O objetivo desta pesquisa foi avaliar o sistema estomatognático de 

nadadores de elite que utilizaram variações de métodos respiratórios do nado 

crawl para o lado direito e esquerdo, e comparar os resultados com indivíduos 

sedentários, por meio da: 

 

 Atividade eletromiográfica do músculo temporal e masseter (direito 

e esquerdo) nas condições posturais da mandíbula em repouso, 

lateralidade direita, lateralidade esquerda, protrusão e apertamento 

dental em contração voluntária máxima; 

 

 Eficiência mastigatória habitual e não habitual; 

 
 Espessura do músculo temporal e masseter em repouso e 

contração voluntária máxima; 

 
 Força de mordida molar máxima (direita e esquerda). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Material e Métodos 
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3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo observacional de corte 

transversal que avaliou a força de mordida molar máxima, atividade 

eletromiográfica, espessura muscular, e eficiência do músculo masseter e 

temporal em nadadores de elite que utilizaram variações no método de 

respiração do nado crawl, realizadas para o lado direito e lado esquerdo.  

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 e 

na região do estado de São Paulo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CAAE 53174516.7.0000.5419) (Anexo A) de 

acordo com a Resolução 466/12 e Complementares do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e etapas da 

pesquisa e eles e/ou os responsáveis pelos menores de 18 anos assinaram o 

Termo de Assentimento (Anexo B) e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo C). 

 

3.2 Características da amostra e da população 

 

De um total de 70 indivíduos e seguindo os critérios de inclusão e 

exclusão foram incluídos nesse estudo 18 indivíduos saudáveis, na faixa etária 

entre 15 e 25 anos, de ambos os gêneros, com dentição natural, sem disfunção 

temporomandibular (RDC/TMD), sendo doze atletas de elite do nado crawl, 

com prática na modalidade de no mínimo dois anos e seis indivíduos 

sedentários, que foram distribuídos em três grupos: sedentários (média ± EP 

15,00 ± 0,98 anos; n=6; GC); atletas que realizaram respiração para o lado 

esquerdo no nado crawl (média ± EP 17,00 ± 2,44 anos; n=6; GE) e atletas que 

realizaram respiração para o lado direito no nado crawl (média ± EP 21,00 ± 



30 Material e Métodos 

 

 

2,44 anos; n=6; GD). Os grupos foram pareados sujeito a sujeito por gênero, 

idade, peso e altura (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Características da amostra 

 

Características Grupos Médias  Erro Padrão Valor de p 

Peso 

GC 66,10 6,79 

0,988 GE 66,66 4,06 

GD 65,63 1,92 

Altura 

GC 1,70 0,04 

0,39 GE 1,76 0,02 

GD 1,72 0,02 

IMC 

GC 22,46 1,25 

0,623 GE 21,22 0,85 

GD 22,03 0,35 

Idade 

GC 19,16 1,47 

0,109 GE 15,83 0,40 

GD 17,00 1,00 

GC= Grupo controle; GE= atletas que respiram para o lado esquerdo; GD= Atletas  

que respiram para o lado direito 

 

 Na anamnese foram obtidas informações pessoais, histórico médico e 

odontológico, presença de doenças sistêmicas, hábitos parafuncionais e 

disfunção temporomandibular (Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders).  

 Após a anamnese foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: 

ausência dos primeiros molares permanentes; utilização de prótese parcial 

removível; relato da presença de bruxismo do sono e em vigília; presença de 

toro mandibular e/ou palatino, estar com aparelho ortodôntico; doença 

periodontal; restauração dental com risco de fratura; indisposição física no 

momento do exame; distúrbios neurológicos e/ou psiquiátricos; utilização de 

medicamentos que poderiam alterar a função muscular (miorrelaxante 

muscular).  
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3.3 Análise eletromiográfica 

 

 Para o registro da atividade eletromiográfica (µV) nas condições 

posturais da mandíbula, foi utilizado o eletromiógrafo Trigno (Delsys Inc., 

Boston, MA, USA) com eletrodos superficiais sem fio (Figura 1), conectado a 

um laptop que tinha um sotfware para gerenciar, armazenar e processar os 

dados eletromiográficos. 

 

 

Figura 1 - Eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada eletrodo sem fio possuía embutido um acelerômetro triaxial com 

transmissão de 20 metros; bateria recarregável com duração mínima de 7 

horas; resolução do sinal EMG de 168 µV/bit; largura de banda do sinal EMG 

20±5 Hz, >40 dB/dec.; 450±50 Hz, >80 dB/dec; canal geral <0.75µV; latência 

<500us; sinal de 20-450 Hz; ruído EMG da linha de base de <750 µV RMS; 

CMRR> 80Db, resolução do sinal EMG de 16-bit, com sensibilidade de 

acelerômetro selecionada por programa de ±1,5g ou ±6g,  aviso de LED para o 
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usuário indicador de estado e monitoração de carga de bateria (dispositivo 

ambientalmente selado), tecnologia de eletrodo de barras paralelas e interface 

anatômica do sensor de pele para estabilidade máxima de sinal e desligamento 

automático (Palinkas et al., 2016). 

Foi utilizada fita adesiva hipoalérgica para aderir o eletrodo na superfície 

da pele, permitindo conexão elétrica entre as barras do eletrodo e a pele, que 

minimizou mecanismos de movimento e efeitos nocivos da interferência 

decorrente. Antes da colocação dos eletrodos, foi removido o pelo excessivo da 

pele e posteriormente limpa com álcool isopropílico a fim de remover resíduos 

de poluição, maquiagem e suor (Palinkas et al., 2016).  

O posicionamento dos eletrodos sem fio sobre os músculos temporal 

direito, temporal esquerdo, masseter direito e masseter esquerdo, obedeceram 

à padronização do protocolo internacional Surface Electromyography for the 

Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) (Hermens et al., 2000) (Figura 

2). 

 

 

Figura 2 - Eletrodos posicionados na região dos músculos mastigatórios 
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A atividade muscular foi analisada por meio de registros 

eletromiográficos da musculatura mastigatória durante a condição postural da 

mandíbula (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Protocolo da atividade eletromiográfica mastigatória 

 

Músculos Condições Clínicas Fator de Normalização 

 

Temporal 

 

Masseter 

Repouso (4s) 

Protrusão (10s) 

Lateralidade direita (10s) 

Lateralidade esquerda (10s) 

 

Contração voluntária máxima (4s) 

 

 

3.4 Análise da eficiência mastigatória 

 

Na avaliação dinâmica da mastigação habitual e não habitual, foi 

utilizado como cálculo de desempenho a integral da envoltória linear do sinal 

eletromiográfico do ciclo mastigatório do masseter e temporal (Siéssere et al., 

2009).  

Os sinais eletromiográficos foram colhidos durante a mastigação habitual 

de 5 g de amendoin mendorato com casca (alimento consistente); 5 g de uvas 

passas sem sementes (alimento macio) e na mastigação não habitual com 

material inerte (Figura 3).  
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Figura 3 - (A e B) alimentos utilizados para a mastigação habitual, uvas passas e 
amendoins, respectivamente. (C) Parafilm M® utilizado para a mastigação 
não habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O material inerte, composto de folha de parafina (Parafilm M®, Pechiney 

Plastic Packaging, Batavia, IL, EUA), que foi dobrado (18 × 17 × 4 mm, peso 

245 mg) e inserido entre as faces oclusais dos primeiros e segundos molares 

(lado direito e esquerdo). 

O alimento macio e consistente pertenceu ao mesmo lote e a quantidade 

estabelecida foi por unidades até atingir 5 g de alimentos. Os mesmos foram 

armazenados em local fresco, arejado e em recipientes plásticos individuais 

(Palinkas et al., 2016). 

Os valores da integral da envoltória linear dos ciclos mastigatórios foram 

obtidos pela média dos ciclos entre o intervalo de 5 a 10 segundos da 

mastigação habitual e não habitual.  Os ciclos mastigatórios iniciais foram 

desprezados, tendo em vista que, no início do processo mastigatório, os 

primeiros ciclos apresentam variação no padrão de movimentação mandibular 

(Figura 4). 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 (Siéssere et al., 2009). 
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Figura 4 - Sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios 

 

 

 

3.5 Análise ultrassonográfica  

Para a análise da espessura dos músculos temporal e masseter em 

repouso mandibular e apertamento dental em contração voluntária máxima, foi 

utilizado o equipamento de ultrassonografia SonoSite® Titan Nacionalizado com 

transdutor linear de 10 MHz (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Ultrassom Sono Site Titan com transdutor linear 
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O transdutor foi recoberto por gel eletrocondutor à base de água, com 

finalidade de eliminar possível interferência da atmosfera na coleta das 

imagens adquiridas dos músculos mastigatórios, na posição mandibular de 

repouso e apertamento dental em contração voluntária máxima. 

Durante o exame, os indivíduos permaneceram sentados e recostados, 

sem fixação da cabeça. O transdutor foi posicionado transversalmente à 

direção das fibras dos músculos, considerando-se que o ventre do músculo 

masseter localiza-se, aproximadamente, 1,5 a 2,0 cm acima do ângulo da 

mandíbula em direção à pálpebra superior e a porção anterior do músculo 

temporal, cerca de 1,0 a 1,5 cm para trás e para cima da comissura palpebral 

externa (Palinkas et al., 2010), (Figuras 6 e 7). A localização foi confirmada 

pela palpação muscular e movimentação do transdutor. 

 

 

Figura 6 - Transdutor linear posicionado sobre o músculo masseter direito 
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Figura 7 - Transdutor linear posicionado sobre a porção anterior do músculo temporal 
direito 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mensurações foram realizadas diretamente sobre a imagem no 

momento da sua aquisição, com aproximação de 0,1 mm (Figuras 8 e 9). 

Foram realizados três exames para cada condição clínica e obteve-se a média 

das espessuras musculares, respeitando o intervalo de dois minutos entre cada 

mensuração (Palinkas et al., 2016). 
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Figura 8 - Imagem ultrassonográfica do músculo masseter esquerdo, na condição 
clínica de repouso (Esquerda) e na condição clínica de apertamento 
dental em contração voluntária máxima (Direita): ramo da mandíbula (A); 
espessura do músculo masseter esquerdo (B); superfície do transdutor 
(C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Imagem ultrassonográfica do músculo temporal esquerdo, na condição 
clínica de repouso (Esquerda) e na condição clínica de apertamento 
dental em contração voluntária máxima (Direita): osso temporal (A); 
espessura do músculo temporal esquerdo (B); superfície do transdutor (C) 
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3.6 Análise da força de mordida molar máxima 

 

O aparelho utilizado para a determinação da força de mordida molar 

máxima foi o dinamômetro digital, modelo IDDK (Kratos®, Cotia, SP- Brasil), 

com capacidade até 100 Kgf, adaptado às condições bucais. O aparelho possui 

escala em Kgf ou N, uma tecla “set-zero” a qual permite o controle exato dos 

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

máxima durante a obtenção dos valores. É constituído de duas hastes que 

apresentam em suas extremidades discos de teflon, sobre os quais a força 

registrada foi aplicada. Sua célula de carga de alta precisão e circuito eletrônico 

indicam a força e fornecem medidas fidedignas, que é de fácil leitura no seu 

visor digital (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Dinamômetro Digital IDDK da marca Kratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas foram realizadas na região dos primeiros molares 

permanentes direito e esquerdo, área onde é desenvolvida a maior força de 

mordida (Regalo et al., 2008; Palinkas et al., 2010) como é demonstrado na 

Figura 11. 
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Figura 11 - Dinamômetro posicionado na região dos primeiros molares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados de força de mordida foram coletados com o indivíduo sentado 

em uma cadeira com os braços estendidos ao longo do corpo e as mãos 

estendidas sobre as coxas. As hastes do dinamômetro foram higienizadas com 

álcool isopropílico e protegidas com dedeiras de látex descartáveis (Wariper-

SP), por motivo de biossegurança.  

Os indivíduos foram orientados e treinados para realizar o teste de 

morder as hastes, com a finalidade de assegurar a confiabilidade do 

procedimento. Os resultados foram obtidos por meio de três medidas de cada 

lado (em Kgf), alternando o lado direito e esquerdo, com intervalo de dois 

minutos entre cada mordida. Foi utilizada a maior força de mordida molar do 

lado direito e do lado esquerdo. 
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3.7 Análise estatística 

 

Após a obtenção dos dados, aplicou-se o teste de normalidade e 

observou-se distribuição normal dos dados entre os grupos deste estudo.  

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de 

amplitude eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da root-mean-square (RMS) 

utilizados nas condições posturais da mandíbula. Os valores da RMS obtidos 

durante o apertamento dental em contração voluntária máxima foram utilizados 

na normalização dos dados nas condições posturais da mandíbula. 

Mediante as comparações entre diferentes indivíduos, os valores obtidos 

na mastigação habitual e não habitual por meio do integral da envoltória linear 

do sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios também foram normalizados 

pelo apertamento dental em contração voluntária máxima (microvolts/segundo).  

Os valores eletromiográficos normalizados, eficiência mastigatória, 

espessura muscular e força de mordida molar máxima foram tabulados e 

submetidos à análise estatística utilizando software SPSS versão 22.0 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 

ANOVA, com nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados 
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4.1 Análise eletromiográfica - padrões posturais 

 

4.1.1 Repouso mandibular 

 

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição de 

repouso mandibular, não houve diferença significante entre os grupos (p≤0,05). 

Pode-se observar que o GD (atletas que realizaram respiração para o lado 

direito no nado crawl) apresentou menor média na atividade eletromiográfica 

normalizada para o músculo temporal esquerdo, masseter direito e masseter 

esquerdo (Tabela 3 e Figura 12). 

 

 

Tabela 3 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de repouso para o músculo 
temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD) e 
masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), nadadores que 
respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para o 
lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,10 0,02  

0,078 

 

GE 0,04 0,01 

GD 0,04 0,01 

 

TE 

GC 0,06 0,01  

0,776 GE 0,06 0,01 

GD 0,05 0,01 

 

MD 

GC 0,04 0,01  

0,254 GE 0,08 0,04 

GD 0,01 0,01 

 

ME 

GC 0,03 0,01  

0,748 GE 0,03 0,01 

GD 0,02 0,01 
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Figura 12 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de repouso 
mandibular para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo 
(TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos 
controle (GC), nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e 
nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

 

 

4.1.2 Protrusão 

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição 

clínica de protrusão, não houve diferença significante entre os grupos (p≤0,05). 

Pode-se observar que houve menor atividade eletromiográfica dos músculos 

temporais e maior atividade do músculo masseter dos grupos de nadadores 

quando comparada ao grupo sedentário (Tabela 4 e Figura 13). 
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Tabela 4 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de protrusão para o 
músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito 
(MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), nadadores 
que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para 
o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,10 0,02  

0,045 

 

GE 0,04 0,01 

GD 0,05 0,01 

 

TE 

GC 0,05 0,01  

0,780 GE 0,04 0,01 

GD 0,04 0,01 

 

MD 

GC 0,07 0,02  

0,388 GE 0,15 0,06 

GD 0,11 0,03 

 

ME 

GC 0,09 0,01  

0,719 GE 0,13 0,05 

GD 0,10 0,01 

 

 

 

 

Figura 13 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de protrusão para o 
músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito 
(MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC) nadadores que 
respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para o 
lado direito (GD) 
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4.1.3 Lateralidade direita 

 

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição de 

lateralidade direita, houve diferença significante entre os grupos (p≤0,05) para 

o músculo temporal direito. Pode-se se observar que o músculo masseter 

esquerdo apresentou menor atividade eletromiográfica no GE e o temporal 

direito teve menor atividade eletromiográfica no GD (Tabela 5 e Figura 14). 

 

Tabela 5 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de lateralidade direita para 
o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter 
direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), 
nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que 
respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,10 0,01  

 0,045* 

 

GE 0,06 0,01 

GD 0,05 0,01 

 

TE 

GC 0,06 0,01  

0,283 GE 0,04 0,01 

GD 0,04 0,01 

 

MD 

GC 0,03 0,01  

0,520 GE 0,05 0,02 

GD 0,02 0,01 

 

ME 

GC 0,06 0,01  

0,579 GE 0,05 0,01 

GD 0,07 0,01 
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Figura 14 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de lateralidade direita 
para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter 
direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC) 
nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que 
respiram para o lado direito (GD) 

 

 

 

 

4.1.4 Lateralidade esquerda 

 

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição 

clínica de lateralidade esquerda, não houve diferença significante entre os 

grupos (p≤0,05). Pode-se observar que houve maior atividade eletromiográfica 

para o músculo temporal esquerdo no GD em relação aos outros dois grupos 

(Tabela 6 e Figura 15). 
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Tabela 6 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de lateralidade esquerda 
para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter 
direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), 
nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que 
respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,08 0,01  

0,104 

 

GE 0,04 0,01 

GD 0,05 0,01 

 

TE 

GC 0,09 0,01  

0,938 GE 0,09 0,01 

GD 0,10 0,01 

 

MD 

GC 0,04 0,01  

0,135 GE 0,09 0,01 

GD 0,03 0,01 

 

ME 

GC 0,03 0,01  

0,536 GE 0,02 0,01 

GD 0,02 0,01 

 

 

 

 

Figura 15 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de lateralidade 
esquerda para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), 
masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle 
(GC) nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores 
que respiram para o lado direito (GD) 
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4.2 Análise da eficiência matigatória 

 

4.2.1 Mastigação não habitual de Parafilme M® 

 

Para a condição de mastigação não habitual de Parafilme M®, na 

atividade eletromiográfica normalizada dos ciclos mastigatórios, não houve 

diferença estatística significante (p≤0,05) entre os grupos. Pode-se observar 

que o GD obteve menor eficiência mastigatória em relação ao GE e GC para 

todos os músculos analisados (Tabela 7 e Figura 16). 

 

 

Tabela 7 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de mastigação não habitual 
de Parafilme M® para o músculo temporal direito (TD), temporal 
esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos 
grupos controle (GC), nadadores que respiram para o lado esquerdo 
(GE) e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 1,68 0,41  

0,630 

 

GE 1,71 0,43 

GD 1,15 0,51 

 

TE 

GC 0,92 0,27  

0,961 GE 0,98 0,45 

GD 0,84 0,32 

 

MD 

GC 1,10 0,26  

0,643 GE 0,91 0,25 

GD 0,75 0,26 

 

ME 

GC 0,29 0,11  

0,119 GE 0,91 0,37 
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Figura 16 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de mastigação não 
habitual de Parafilme M® para o músculo temporal direito (TD), temporal 
esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos 
grupos controle (GC) nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) 
e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

 

 

4.2.2 Mastigação habitual de amendoim 

 

Para a condição de mastigação habitual de amendoim (alimento 

consistente), na atividade eletromiográfica normalizada dos ciclos mastigatórios, 

não houve diferença estatística significante (p≤0,05) entre os grupos. Pode-se 

observar que o músculo masseter esquerdo e músculo temporal esquerdo 

apresentaram menor atividade eletromiográfica no GD. O GE apresentou 

menor atividade eletromiográfica para o músculo temporal direito e masseter 

direito (Tabela 8 e Figura 17). 
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Tabela 8 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de mastigação habitual de 
amendoim para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo 
(TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos 
controle (GC), nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e 
nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 2,33 0,39  

0,232 

 

GE 1,25 0,42 

GD 1,78 0,44 

 

TE 

GC 0,96 0,31  

0,609 GE 1,56 0,63 

GD 0,98 0,40 

 

MD 

GC 0,78 0,15  

0,680 GE 0,56 0,21 

GD 0,60 0,17 

 

ME 

GC 0,80 0,14  

0,260 GE 0,83 0,26 

GD 0,43 0,09 

 

 
 
 
Figura 17 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de mastigação 

habitual de amendoim para o músculo temporal direito (TD), temporal 
esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos 
grupos controle (GC) nadadores que respiram para o lado esquerdo 
(GE) e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 
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4.2.3 Mastigação habitual de uvas passas 

 

Para a condição de mastigação habitual de uvas passas (alimento 

macio), na atividade eletromiográfica normalizada dos ciclos mastigatórios, 

houve diferença estatística significante (p≤0,01) para o músculo temporal 

esquerdo entre os grupos. Pode-se observar que GE e GD apresentaram 

menor atividade eletromiográfica em relação ao GC (Tabela 9 e Figura 18). 

 

 

Tabela 9 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de mastigação habitual de 
uvas passas para o músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo 
(TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos 
controle (GC), nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e 
nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 2,25 0,34  

0,442 

 

GE 1,46 0,29 

GD 1,85 0,56 

 

TE 

GC 3,10 0,27  

0,004* GE 1,57 0,32 

GD 1,27 0,42 

 

MD 

GC 1,38 0,42  

0,097 GE 0,96 0,39 

GD 0,29 0,06 

 

ME 

GC 0,96 0,37  

0,902 GE 0,34 0,13 

GD 0,84 0,25 
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Figura 18 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição de mastigação 
habitual de uva passa para o músculo temporal direito (TD), temporal 
esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter esquerdo (ME) nos 
grupos controle (GC) nadadores que respiram para o lado esquerdo 
(GE) e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

 

 

4.3 Análise da espessura muscular 

 

4.3.1 Condição clínica de repouso 

 

Para análise da imagem ultrassonográfica em repouso mandibular, não 

houve diferença estatística significante (p≤0,05) entre os grupos para todos os 

músculos analisados. Pode-se observar que os grupos apresentaram valores 

médios semelhantes de espessura muscular (Tabela 10 e Figura 19). 
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Tabela 10 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados de 
espessura (mm) na condição de reposuo para o músculo temporal 
direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter 
esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), nadadores que respiram para 
o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,34 0,01  

0,081 

 

GE 0,32 0,01 

GD 0,31 0,01 

 

TE 

GC 0,34 0,01  

0,173 GE 0,32 0,01 

GD 0,30 0,01 

 

MD 

GC 0,95 0,02  

0,844 GE 0,93 0,04 

GD 0,91 0,04 

 

ME 

GC 0,92 0,02  

0,800 GE 0,88 0,04 

GD 0,92 0,05 

 

 

 

 

Figura 19 - Médias de espessura na condição de repouso para o músculo temporal 

direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD) e masseter 

esquerdo (ME) nos grupos controle (GC) nadadores que respiram para o 

lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para o lado direito (GD) 
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4.3.2 Condição clínica de contração voluntária máxima 

 

Para análise da imagem ultrassonográfica em contração voluntária 

máxima, não houve diferença estatística significante (p≤0,05) para os músculos 

analisados entre os grupos. Pode-se observar que os grupos apresentaram 

valores médios semelhantes de espessura muscular (Tabela 11 e Figura 20). 

 

 

Tabela 11 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados de 
espessura (cm) na condição de contração voluntária máxima para o 
músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito 
(MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC), nadadores 
que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para 
o lado direito (GD) 

 

Músculos Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

TD 

GC 0,43 0,01  

0,817 

 

GE 0,44 0,02 

GD 0,42 0,02 

 

TE 

GC 0,43 0,02  

0,885 GE 0,42 0,07 

GD 0,41 0,06 

 

MD 

GC 1,29 0,02  

0,959 GE 1,29 0,09 

GD 1,31 0,05 

 

ME 

GC 1,32 0,03  

0,600 GE 1,25 0,07 

GD 1,31 0,04 
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Figura 20 - Médias de espessura na condição de contração voluntária máxima para o 
músculo temporal direito (TD), temporal esquerdo (TE), masseter direito 
(MD) e masseter esquerdo (ME) nos grupos controle (GC) nadadores que 
respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que respiram para o 
lado direito (GD) 

 

 

 

4.4 Análise da força de mordida molar máxima 

 

Para análise da força de mordida molar máxima (direita e esquerda), não 

houve diferença estatística significante (p≤0,05) entre os grupos. Pode-se 

observar que GD apresentou menor força de mordida do lado esquerdo e GE 

apresentou menor força de mordida do lado direito (Tabela 12 e Figura 21). 
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Tabela 12 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados de força 
de mordida molar lado direito e esquerdo (Kgf) nos grupos controle (GC), 
nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e nadadores que 
respiram para o lado direito (GD) 

 

Força de mordida molar Grupo Médias Erro padrão Valor de p 

 

Direita 

GC 45,36 6,76  

0,990 GE 43,70 10,66 

GD 45,28 9,48 

 

Esquerda 

GC 49,75 9,13  

0,708 GE 44,68 10,49 

GD 39,26 6,39 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Médias de força de mordida molar lado direito e esquerdo nos grupos 
controle (GC) nadadores que respiram para o lado esquerdo (GE) e 
nadadores que respiram para o lado direito (GD) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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O nado crawl é considerado a modalidade de maior rapidez entre os 

quatro tipos de nados competitivos e exercita quase todos os grupos 

musculares do corpo humano (Jakovljevic; McConnell, 2009; Zamparo et al., 

2017). Neste esporte, a parte primordial do controle corporal é a respiração que 

deve ser eficaz, suave e automática e o nadador de elite tem que trabalhar com 

equilíbrio a respiração nas três fases: apneia, expiração e inspiração (Cardelli 

et al., 2000; Lerda; Cardeli, 2003; Barbosa et al., 2016; Woorons et al., 2016). 

Estudos avaliaram o desempenho dos atletas desta modalidade em 

relação à análise biomecância por meio da braçada e respiração (Formosa et 

al., 2014; Ribeiro et al., 2017), mas não foram verificadas pesquisas que 

mensuraram o impacto deste esporte no sistema estomatognático. Portanto, o 

objetivo deste estudo inédito foi investigar possíveis modificações na função e 

morfologia do sistema estomatognático de nadadores de elite do nado crawl 

por meio da atividade eletromiográfica, eficiência e espessura dos músculos 

masseter e temporal, e força de mordida molar e compará-las com indivíduos 

sedentários. 

Neste estudo foi analisada a atividade eletromiográfica normalizada dos 

músculos masseter e temporal de nadadores de elite que utilizaram variações 

de métodos de respiração do nado crawl para o lado direito e esquerdo e de 

indivíduos sedentários. Foram observadas alterações funcionais nos padrões 

posturais da mandíbula em repouso mandibular, protrusão, lateralidade direita 

e lateralidade esquerda nos nadadores da modalidade crawl, com diferença 

significante na lateralidade direita para o músculo temporal direito. 

Os dados eletromiográficos foram normalizados pelo apertamento dental 

em contração voluntária máxima com a finalidade de obter melhor interpretação 

pela comparação de diferentes indivíduos, músculos e períodos de coletas o 

qual diminuiu a diferença entre os participantes (Gerstner et al., 2017; Banks et 

al., 2017; Schwartz et al., 2017; Oliveira et al., 2017). 

Em repouso mandibular, o padrão da atividade eletromiográfica para o 

GD foi menor no músculo temporal esquerdo, músculo masseter direito e 

músculo masseter esquerdo, sem diferença significante. Manter a face na 

superfície da água é um fator essencial para a correta posição do corpo, 
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oferecendo menor resistência (Gourgoulis et al., 2013). Provavelmente, os 

nadadores de elite do nado crawl que utilizaram respiração para o lado direito, 

mantiveram a postura corporal mais correta em relação aos indivíduos do GC e 

GE, promovendo melhora na função do organismo, diminuindo o estresse e 

consequentemente relaxando os músculos estriados esqueléticos, que inclui os 

músculos mastigatórios. Outra hipótese para explicar a menor atividade 

eletromiográfica em repouso mandibular no GD foi que os nadadores poderiam 

apresentar maior aumento no metabolismo decorrente do esporte aquático, e 

como consequência deste, promover relaxamento muscular (Ribeiro et al., 

2015; Morris et al., 2016). 

Na presente pesquisa, os grupos de nadadores que realizaram o 

movimento de protrusão demonstraram menor atividade eletromiográfica dos 

músculos temporais e maior atividade do músculo masseter quando 

comparadas ao grupo sedentário. Os músculos mastigatórios no GD e GE 

apresentaram padrão neuromuscular correto nesta condição clínica, onde os 

músculos masseteres foram mais ativos que os músculos temporais (Siéssere 

et al., 2009; Palinkas et al., 2016; Mendes da Silva et al., 2017).  O exercício 

físico regular proporciona alterações nas funções contráteis e morfológicas das 

fibras dos músculares entre os indivíduos (Fitts et al., 1989; Takagi et al., 2017; 

Bex et al., 2017). O esporte aquático, como o nado crawl, proporciona melhor 

desempenho funcional da musculatura dos indivíduos que praticam 

periodicamente a modalidade esportiva em relação aos indivíduos que não 

praticam esportes (Neto et al., 2015; Alkatan et al., 2016). 

Na condição clínica de lateralidade direita e lateralidade esquerda, o 

movimento da mandíbula foi desenvolvido corretamente (Cecilio et al., 2010) 

nos três grupos deste estudo. Os músculos que se destacam no movimento da 

mandíbula para o lado direito se comportaram diferentemente nos grupos de 

nadadores de elite, onde o músculo masseter esquerdo apresentou menor 

atividade eletromiográfica no GE e o temporal direito teve menor atividade 

mioelétrica no GD, com diferença significante. Na lateralidade esquerda 

ocorreu maior atividade eletromiográfica no músculo temporal esquerdo no GD 

em relação aos outros dois grupos. O comportamento do músculo masseter foi 
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demonstrado pela atividade mioelétrica menor no GD em relação aos outros 

grupos. Ficou destacada nesta pesqusisa a hiperatividade do GE em relação 

GC e GD. 

O equilíbrio funcional do sistema crânio-cérvico-mandibular pode estar 

diretamente relacionado com a mobilidade e estabilidade corporal (Miralles et 

al., 2002; Lodetti et al., 2012). O nado crawl é um esporte que pode influenciar 

os movimentos do corpo, inclusive no padrão respiratório (McCabe et al., 2011; 

McCabe; Sanders et al., 2012; Dadash et al., 2016). A movimentação da 

cabeça para o lado direito ou esquerdo no momento da respiração, associada 

como o impacto da água pode produzir modificações funcionais na articulação 

temporomandibular, alterando o comportamento neuromuscular do sistema 

estomatognático. Estudos futuros deveriam analisar o impacto da água na 

articulação temporomandibular durante o movimento da cabeça no nado crawl, 

para demonstrar se realmente existe ou não sobrecarga funcional.  

Na avaliação da eficiência mastigatória habitual com alimento 

consistente (amendoim) e alimento macio (uva passa), observada pela integral 

da envoltória linear dos ciclos mastigatórios do sinal eletromiográfico do 

músculo masseter e músculo temporal, foi constatado que os nadadores de 

elite, de ambos os grupos, apresentaram menor eficiência mastigatória em 

relação ao grupo sedentário, com diferença significante para o músculo 

temporal esquerdo na mastigação com alimento com uva passa.  

Foi interessante observar que na avaliação da mastigação habitual com 

alimento consistente, os músculos do lado esquerdo apresentaram menor 

eficiência no grupo de nadadores que utilizavam o método respiratório do nado 

crawl para o lado direito. Entretanto o grupo de nadadores que utilizaram o 

método respiratório do nado crawl para o lado esquerdo ocorreu menor 

eficiência mastigatória do lado direito.   

Todo corpo imerso parcialmente em meio líquido que está em equilíbrio 

e que sofre ação da gravidade, fica sob a ação de uma força vertical 

ascendente (empuxo) (Yanai et al., 2004; Kjendlie et al., 2004; Byard et al., 

2017). Essa propriedade física promove resistência ao movimento, estimula a 

circulação periférica, fazendo com que ocorra fortalecimento da musculatura e 
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aumento venoso decorrente da função massageadora da água (Costill, 1971). 

A massagem natural e constante que a água exerce na pele da face promove 

aumento do fluxo sanguíneo nos capilares e altera a hemodinâmica venosa 

(Maiorama et al., 2003), promovendo stresse e consequentemente alteração 

funcional. Este fator deveria ser estudado porque poderia estar influenciando a 

eficiência mastigatória contralateral ao método respiratório dos nadadores de 

elite deste estudo.  

A mastigação não habitual é um movimento com registros dinâmicos, de 

curta excursão de abertura da boca, do tipo charneira, solicitado para reduzir 

os efeitos da mudança de comprimento e tensão do músculo (Palinkas et al., 

2013; Pepato et al., 2013). Na mastigação com Parafilme M (material inerte) 

inserido entre os molares permanentes de ambos os lados, foi observado que 

GD demonstrou menor eficiência mastigatória em relação ao grupo sedentário. 

Isto pode ser justificado pelo aumento no recrutamento do número de unidades 

motoras das fibras musculares para realizar a mesma função, quando 

comparados aos outros grupos, promovendo estresse (de Rossi et al., 2017). 

Entre os grupos do nado crawl foi observado que os indivíduos que respiravam 

para o lado direito apresentaram menor eficiência mastigatória. Provavelmente 

os indivíduos do GD quando comparados aos indivíduos do GE, ao tocar a 

água, não mantinham uma correta posição de cabeça no momento da 

execução do nado crawl. Não foi avaliada a postura corporal dos nadadores 

deste estudo no momento da realização do esporte aquático.  

A avaliação da espessura muscular por meio de imagens 

ultrassonográficas tem sido aplicada na análise das adaptações musculares em 

resposta aos diferentes treinamentos de força (Starkey et al., 1996; Nasirzade 

et al., 2014). Na avaliação das variáveis morfológicas deste estudo, foi 

demonstrado que não houve diferença significante na espessura do músculo 

masseter e músculo temporal entre os nadadores de elite e os indivíduos 

sedentários saudáveis, tanto em repouso mandibular e apertamento dental em 

contração voluntária máxima. 

Quando se pratica o esporte de modalidade aquática, os músculos 

estriados esqueléticos são requisitados mais que o normal, para suportar a 
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sobrecarga que produz aumento na força muscular (Heywood et al., 2017), e 

quando o músculo se contrai perante alguma resistência, ocorre estímulo da 

síntese proteica formando fissuras nas fibras musculares (Takagi et al., 2017; 

Camera et al., 2017). Após a recuperação do exercício físico, novas proteínas 

são produzidas, as fibras musculares são recuperadas, tornando-se mais 

densas e hipertróficas (Palstra et al., 2014; Locatelli et al., 2017). Isto não foi 

observado na musculatura mastigatória do GE e GD quando comparados aos 

indivíduos sedentários saudáveis. 

Os resultados do presente estudo apontaram que não houve diferença 

significante entre os grupos na avaliação da força de mordida molar máxima. 

Na comparação clínica entre os grupos foi observado que o lado contralateral 

ao movimento respiratório no nado de crawl apresentou menor força de 

mordida molar máxima. A força de mordida é um método utilizado no 

diagnóstico de limitações das estruturais do sistema estomatognático, porque 

fornece informações importantes do estado funcional deste complexo sistema 

(Palinkas et al., 2010; Vasconcelos et al., 2015; de Lima Lucas et al., 2017; 

Goiato et al., 2017). 

Não existe na literatura trabalhos que avaliaram a força de mordida 

molar máxima de atletas do esporte aquático ou terrestre, por isso a dificuldade 

de comparação dos nossos resultados. Os padrões referenciais de força de 

mordida molar máxima em função da faixa etária de indivíduos saudáveis 

foram descritos na literatura (Palinkas et al., 2010), mostrando que 

adolescentes entre 13 e 20 anos apresentaram força de mordida molar máxima 

do lado direito de 34,56±2,85Kgf e lado esquerdo de 35,07±2,65Kgf, e adultos 

jovens com força de mordida molar máxima do lado direito de 28,55±2,44Kgf e 

lado esquerdo de 30,28±2,54Kgf. Nossos resultados não corroboram com os 

achados de Palinkas et al. (2010) onde os nadadores de ambos os grupos 

apresentaram maiores valores de força de mordida molar máxima direita e 

esquerda. 

Este estudo teve limitações como não ter sido avaliado a postura 

corporal dos nadadores da modalidade crawl que poderia ter influenciado nos 

resultados finais da dinâmica muscular. 
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Mesmo sabendo que a natação de competição pode promover a 

repetição de movimentos, associada ao tipo de respiração e possível 

desequilíbrio da musculatura estriada esquelética, promovendo alterações 

posturais, este estudo demonstrou que o nado na modalidade crawl, 

proporcionou alterações positivas na atividade eletromiográfica normalizada do 

músculo masseter e músculo temporal.  

Sendo assim, nossos resultados poderão servir de parâmetros para que 

profissionais da área da saúde, incluindo os educadores físicos, possam 

mostrar para comunidade que esta modalidade aquática além de promover 

mellhora na qualidade de vida como relatado na literatura (Bartels et al., 2016; 

Fernandes et al., 2016), promove também alterações funcionais no sistema 

estomatognático nos altletas de elite.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusões 
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Em conclusão e de acordo com as limitações deste estudo, em 

nadadores de elite que utilizaram variações de métodos respiratórios do nado 

crawl para o lado direito e esquerdo, observou-se que: 

 

 Não houve comprometimento da função do sistema 

estomatognático devido ao comportamento dos músculos 

masseteres e temporais no que se refere a menor atividade 

eletromiográfica nas condições de repouso; protrusão, lateralidade 

direita, lateralidade esquerda e protrusão; 

 

 Houve menor eficiência mastigatória habitual e não habitual do GD 

em relação ao GC; 

 

 Ocorreram semelhanças nas características morfológicas dos 

músculos masseteres e temporais encontradas nas espessuras 

dos músculos masseteres e temporais em repouso e contração 

voluntária máxima;  

 

 Não houve diferença na força de mordida molar máxima (direita e 

esquerda). 
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ANEXO A  

 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  
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ANEXO B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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