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RESUMO 

 

 
O objetivo do estudo foi verificar a influência das condições funcionais da 

língua nas funções de mastigação, deglutição e fala em indivíduos com disfunção 

temporomandibular (DTM) articular (deslocamento de disco com redução) e possível 

componente muscular associado. A amostra foi formada por 45 indivíduos, de ambos 

os gêneros, de 18 a 28 anos, divididos em dois grupos: DTM (n=30) e Controle 

(n=15). A função de língua foi averiguada quanto à tonicidade, mobilidade, pressão e 

diadococinesia oral. As funções de mastigação, deglutição e fala foram avaliadas a 

partir do exame clínico. Os dados referentes à tonicidade, mobilidade e às funções 

orofaciais foram coletados por meio do protocolo MBGR. A função mastigatória foi 

analisada, também, com a eletromiografia de superfície, sendo que os índices 

eletromiográficos foram obtidos durante mastigação unilateral. A pressão da língua foi 

mensurada utilizando-se o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), durante as 

provas de elevação, lateralização, protrusão, deglutição e teste de fadiga. A análise da 

diadococinesia (DDC) oral foi realizada com o uso do Programa Motor Speech Profile 

Advanced (MSP). Para comparar os grupos e analisar as correlações, testes 

estatísticos pertinentes foram aplicados adotando-se nível de significância de p<0,05. 

Ao comparar os grupos DTM e Controle, não foi encontrada diferença entre eles para 

a tonicidade, mobilidade e pressão de língua, bem como para as funções de 

mastigação, deglutição e fala e índices eletromiográficos. No entanto, para a 

diadococinesia oral, o grupo DTM apresentou menor velocidade nas emissões por 

segundo (p=0,019) e maior tempo entre as vocalizações (p=0,024) na emissão [ta] em 

relação ao grupo Controle. Dentre as relações evidenciadas no grupo DTM, foi 

observada correlação entre mobilidade de língua e deglutição (r=0,741); pressão de 

língua na protrusão (r=-0,366) e na deglutição de saliva (r=-0,499) e deglutição; média 

da taxa da DDC e deglutição nas emissões [ta] (r=-0,424) e [ka] (r=-0,446); média do 

período da DDC e deglutição nas emissões [ta] (r=0,424) e [ka] (r=0,446); mobilidade 

e frequência mastigatória (r=0,512); pressão de lateralização à direita e atividade 

muscular à direita total (r=-0,455) e por ciclo mastigatório (r=-0,414); pressão de 

lateralização à esquerda e frequência mastigatória à esquerda (r=-0,531). Desta 

forma, foi concluído que, em indivíduos com DTM articular (deslocamento de disco 

com redução), as condições funcionais da língua influenciaram as funções de 

mastigação e deglutição. Especificamente, a função de língua relacionada à 

mobilidade, pressão e diadococinesia oral refletiu diretamente na função de 

deglutição, assim como a mobilidade e a pressão de língua na funcionalidade da 

musculatura mastigatória.  

 

Palavras-chave: Língua. Transtornos da Articulação Temporomandibular. Sistema 

Estomatognático. 
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ABSTRACT 

 

 
Tongue function and orofacial functions in individuals with temporomandibular 

dysfunction 

 

This study objective was to verify the influence of the functional conditions 

of the tongue in chewing, swallowing and speech functions in individuals with 

temporomandibular dysfunction (TMD) with articular disorders (disk displacement 

with reduction) and with possible associated muscle components. The sample 

consisted of 45 individuals of both genders, aged 18 to 28 years old, divided into 

two groups: TMD (n=30) and Control (n=15). The tongue function was verified as to 

the tone, mobility, pressure and oral diadochokinesia. The chewing, swallowing and 

speech functions were evaluated starting from the clinical examination. Data 

referring to tone, mobility and orofacial functions were collected through the MBGR 

Protocol. The chewing function was also analyzed using the surface 

electromyography, and the electromyographic indices were obtained during 

unilateral chewing. The tongue pressure was measured using the Iowa Oral 

Performance Instrument (IOPI), during the trials of lifting, lateralization, protrusion, 

swallowing and fatigue test. The oral diadochokinesia (DDK) was analyzed using 

the Motor Speech Profile Advanced (MSP) program. In order to compare groups 

and analyze correlations, relevant statistical tests were applied with a significance 

level of p˂0.05. When comparing the TMD and Control groups, no difference was 

found between them for tone, mobility and pressure of the tongue, as well as for the 

chewing, swallowing and speech functions and electromyographic indices. 

However, regarding the oral diadochokinesia, the TMD group presented lower 

velocity in emissions per second (p=0.019) and longer time between the 

vocalizations (p=0.024) in the emission [ta] compared with the Control group. 

Among the relations evidenced in the TMD group, a correlation was observed 

between tongue mobility and swallowing (r=0.741); tongue pressure in protrusion 

(r=-0.366) and in the saliva swallowing (r=-0.499) and swallowing; mean rate of 

DDC and swallowing in the emissions [ta] (r=-0.424) e [ka] (r=-0.446); mean of the 

DDC period and swallowing in the emissions [ta] (r=0.424) e [ka] (r=0.446); mobility 

and chewing frequency (r=0.512); lateralization pressure to the right and total muscle 

activity to the right (r=-0.455) and for chewing cycle (r=-0.414); lateralization pressure 

to the left and chewing frequency to the left (r=-0.531). Thus, it was concluded that, in 

individuals with TMD with articular disorders (disk displacement with reduction), the 

functional conditions of the tongue affected the chewing and swallowing functions. 

Specifically, the function of the tongue associated with mobility, pressure and oral 

diadochokinesia affected directly in the function of swallowing, as well as the mobility 

and the tongue pressure in the functionality of the chewing muscles. 

 

Keywords: Tongue. Temporomandibular Joint Disorders. Stomatognathic System. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema estomatognático (SE) é constituído por estruturas que 

desempenham funções fisiológicas em comum, como a mastigação, a deglutição e a 

fala. A língua e a articulação temporomandibular (ATM) são integrantes deste 

sistema e necessitam estar em equilíbrio e atuar de forma harmoniosa para que as 

funções orofaciais sejam executadas precisamente (DOUGLAS; AVOGLIO; 

OLIVEIRA, 2010; SHARMA et al., 2011). 

Especificamente, a língua realiza ajustes quanto a sua forma, posição e 

mobilidade para atender às demandas das funções estomatognáticas 

(SANGUINETI; LABOISSIÉRE; PAYAN, 1997; GESTREAU et al., 2005; SOLOMON, 

2012) e a sua importância para o desempenho destas funções, incluindo a força, é 

reconhecida (CLARK; SOLOMON, 2012; VANDERWEGEN et al., 2013). Assim, a 

força/pressão desempenhada por esta estrutura tem sido amplamente investigada e 

uma das ferramentas utilizadas para esta finalidade já tem comprovação científica 

(ADAMS et al., 2013). 

Na mastigação, a língua movimenta-se de forma coordenada com a 

mandíbula para manipular e transportar o alimento até que o bolo esteja preparado 

para ser deglutido (HORI; ONO; NOKUBI, 2006; PEREIRA; GAVIÃO; VAN DER 

BILT, 2006; TANIGUCHI et al., 2013). Então, na fase oral da deglutição, a língua 

propulsiona o bolo alimentar para a orofaringe exercendo força contra o palato 

(NICOSIA et al., 2000; TANIGUCHI et al., 2013; KIESER et al., 2014). Estudos têm 

investigado esta pressão gerada pela língua no palato durante a deglutição, sendo 

verificada maior pressão para deglutir alimentos mais consistentes (YOUMANS; 

STIERWALT, 2006; FURUYA et al., 2012). Ainda, a língua participa da produção da 

fala, sendo um dos principais articuladores envolvidos nesta função (SANGUINETI; 

LABOISSIÉRE; PAYAN, 1997). 

Esta descrição da função de língua nas funções orofaciais refere-se às 

condições fisiológicas normais. No entanto, uma das condições clínicas que 

compromete o SE é a disfunção temporomandibular (DTM) a qual está relacionada a 

um conjunto alterações que envolvem a ATM, a musculatura mastigatória e as 

estruturas associadas (AMERICAN ACADEMY OF OROFACIAL PAIN, 2011). O 
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sintoma mais comumente relatado é a dor na musculatura mastigatória e na ATM e 

os sinais incluem ruídos articulares, sensibilidade dolorosa à palpação dos músculos 

e ATM e limitação/incoordenação nos movimentos mandibulares (FERREIRA; DA 

SILVA; FELÍCIO, 2009; FIGUEIREDO et al., 2009; DOUGLAS; AVOGLIO; 

OLIVEIRA, 2010; BAGIS et al., 2012; ROMERO-REYES; UYANIK, 2014). 

Uma vez instalada, a DTM pode ocasionar compensações e adaptações às 

funções estomatognáticas (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; FELÍCIO et al., 

2012). Deste modo, faz-se necessário compreender estas alterações miofuncionais 

orofaciais por meio da avaliação detalhada das estruturas e funções orofaciais para 

definir o planejamento terapêutico adequado (GENARO et al., 2009; ROMERO-

REYES; UYANIK, 2014). 

Segundo os estudos que vêm sendo desenvolvidos para esta finalidade, em 

indivíduos com DTM pode ser observada alteração do tipo respiratório, sendo este 

superior (RODRIGUES et al., 1998; PASINATO; CORRÊA; PERONI, 2006; 

BARTLEY, 2011); redução do desempenho e eficiência mastigatória (PEROZ; TAI, 

2002; AHN et al., 2011); maior tempo e número de golpes mastigatórios e tipo 

mastigatório unilateral (RODRIGUES et al., 1998; FELÍCIO et al., 2007; MARTINEZ-

GOMIS et al., 2009; SANTANA-MORA et al., 2013; WEBER et al., 2013; FERREIRA 

et al., 2014); deglutição atípica (RODRIGUES et al., 1998; STUGINSKI-BARBOSA et 

al., 2012; WEBER et al., 2013) e alteração na fase faríngea da deglutição (MAFFEI 

et al., 2012); redução da amplitude dos movimentos mandibulares, desvios laterais 

(BIANCHINI, 2000; BIANCHINI; PAIVA; ANDRADE, 2007, 2008; TAUCCI; 

BIANCHINI, 2007) e distorção nos fones linguoalveolares (RODRIGUES et al., 1998; 

BIANCHINI, 1999). 

Como pode ser verificado na literatura, o desempenho das funções de 

mastigação, deglutição e fala está relacionado com a função da língua. Esta relação 

entre língua e funções orofaciais foi observada em indivíduos saudáveis, sem 

comprometimento do SE. 

Tendo em vista que os indivíduos com DTM apresentam alterações 

miofuncionais, questiona-se a relação entre função da língua e o desempenho das 

funções orofaciais nesta população. No entanto, não foram encontrados estudos que 

abordassem tal relação nos casos com DTM. 
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Assim, este estudo tem como hipótese que as alterações da função de 

língua referentes à tonicidade, mobilidade, pressão e ao controle motor oral 

influenciam o desempenho da mastigação, deglutição e fala em indivíduos com 

DTM. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  FUNÇÃO DE LÍNGUA E FUNÇÕES OROFACIAIS 

 

O sistema estomatognático é responsável pela realização das funções 

fisiológicas como mastigação, deglutição e fala. Para a execução destas funções, 

estruturas como mandíbula, língua, hioideo, palato mole, lábios, dentre outras, são 

acionadas motoramente ao mesmo tempo, sob comando do sistema nervoso 

central, e são moduladas pelos inputs periféricos, de modo a permitir que os eventos 

ocorram de forma harmoniosa (DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010). 

A língua, assim como a articulação temporomandibular (ATM), é um dos 

componentes do sistema estomatognático e ambas desenvolvem funções em 

comum. A interação entre a língua e a estrutura óssea, envolvendo mandíbula e 

hioideo, representa um modelo global (SANGUINETI; LABOISSIÉRE; PAYAN, 

1997). Durante a realização das funções de mastigação, deglutição e fala, a língua 

apresenta um padrão complexo de mudança de forma, posição e movimentos 

(SANGUINETI; LABOISSIÉRE; PAYAN, 1997; GESTREAU et al., 2005; SOLOMON, 

2012). Esta ação, controlada pelo sistema nervoso, requer uma ativação e 

organização localizada das suas unidades motoras (SLAUGHTER; LI; SOKOLOFF, 

2005). 

Em particular, a língua é constituída por músculos extrínsecos, os quais 

alteram a sua posição, e músculos intrínsecos, com fibras que se entrelaçam e 

alteram a forma da língua (MANIERE-EZVAN; DUVAL; DARNAULT, 1993). Estudos 

vêm sendo desenvolvidos para detalhar os padrões de recrutamento da língua 

(KIESER et al., 2014) e um dos aspectos mais investigados tem sido a pressão/força 

exercida por esta estrutura, sendo esta medida importante na investigação de 

pacientes com distúrbio motor da língua (YANO et al., 2012). De forma análoga, a 

mensuração da resistência da língua, ou fatigabilidade, pode quantificar a 

severidade da condição do sujeito (SANGAVE et al., 2008). 

Na prática clínica, a avaliação da força da língua é realizada com frequência 

por fonoaudiólogos que abordam a deglutição. Esta averiguação é norteada pelo 

julgamento da força aplicada pela língua do paciente sobre a resistência fornecida 
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por abaixador de língua ou pelos dedos do avaliador em repouso nas bochechas. No 

entanto, trata-se de uma avaliação subjetiva que impossibilita eliminar vieses e 

variabilidade gerados por diferentes avaliadores em diferentes ambientes clínicos 

(ADAMS et al., 2014). 

Neste sentido, aparelhos vêm sendo desenvolvidos e métodos utilizados 

para determinar a força/pressão e a resistência da língua de forma objetiva e 

quantitativa (SOLOMON; MUNSON, 2004; HEWITT et al., 2008; SANGAVE et al., 

2008; UTANOHARA et al., 2008; HORI et al., 2009; YOSHIKAWA et al., 2011), tanto 

para avaliação como para intervenção (HEWITT et al., 2008; SANGAVE et al., 2008; 

YEATES; MOLFENTER; STEELE, 2008). 

Uma das ferramentas utilizadas com evidência científica comprovada é o 

Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) (ADAMS et al., 2013) e os valores da força 

da língua obtidos com este dispositivo têm mostrado aceitável confiabilidade 

(ADAMS et al., 2014). Diversos estudos utilizaram este aparelho como meio de 

avaliação (CROW; SHIP, 1996; SOLOMON; MUNSON, 2004; YOUMANS; 

STIERWALT, 2006; STIERWALT; YOUMANS, 2007; YOUMANS; YOUMANS; 

STIERWALT, 2009; KAYS et al., 2010; VITORINO, 2010; VANDERWEGEN et al., 

2013). Além deste aparelho, outros sistemas de detecção de força de língua também 

foram citados (HEWITT et al., 2008; SANGAVE et al., 2008). 

Determinados fatores influenciam os valores de força/pressão da língua, 

como a idade e o gênero (ADAMS et al., 2013). No entanto, é observada divergência 

na literatura quanto a estes achados. A maioria dos estudos encontraram maiores 

valores em homens (CROW; SHIP, 1996; YOUMANS; STIERWALT, 2006; 

STIERWALT; YOUMANS, 2007; ADAMS et al., 2013; VANDERWEGEN et al., 2013). 

Porém, também foi detectada semelhança entre os gêneros (CLARK; SOLOMON, 

2012) e maior força em mulheres (YOUMANS; YOUMANS; STIERWALT, 2009). 

Ainda, a pressão maior em homens pode ser encontrada na população mais jovem, 

pois com o avanço da idade pode igualar-se à das mulheres (UTANOHARA et al., 

2008). 

Quanto à idade, a maioria das pesquisas observou diminuição da 

força/pressão da língua com o aumento da idade (CROW; SHIP, 1996; NICOSIA et 

al., 2000; YOUMANS; STIERWALT, 2006; CLARK; SOLOMON, 2012; ADAMS et al., 
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2013; FEI et al., 2013; VANDERWEGEN et al., 2013), sendo que em homens esta 

redução inicia-se primeiro do que nas mulheres (UTANOHARA et al., 2008). 

Com relação à resistência da língua, a maior parte dos estudos não 

encontrou diferença entre gênero e idade (CROW; SHIP, 1996; STIERWALT; 

YOUMANS, 2007; ADAMS et al., 2013), embora tenha sido observada maior 

resistência em homens por Vanderwegen et al. (2013). No entanto, no estudo 

realizado com brasileiros, esta diferença quanto à idade, bem como quanto ao 

gênero não foi encontrada para a força e a resistência da língua (VITORINO, 2010). 

Algumas variáveis podem influenciar os resultados destas mensurações, 

como a região da elevação da língua e a estabilidade da mandíbula. Segundo os 

estudos, maiores valores foram obtidos com os sensores de força/pressão 

localizados na parte anterior do palato em relação à parte posterior (KAYS et al., 

2010; CLARK; SOLOMON, 2012; VANDERWEGEN et al., 2013; ADAMS et al., 

2014). Também, as medidas realizadas com a mandíbula livre foram maiores do que 

as efetuadas com estabilizadores na região de molares, sendo sugerido mantê-la 

livre ou utilizar pequenos estabilizadores durante as avaliações (SOLOMON; 

MUNSON, 2004). 

O desempenho efetivo das funções orofaciais depende da função de língua, 

incluindo força adequada. Esta relação de dependência está bem definida (CLARK; 

SOLOMON, 2012; VANDERWEGEN et al., 2013). 

No processo mastigatório, a língua em conjunto com os dentes, musculatura 

mastigatória, ATM, bochechas e músculos periorais participa do mecanismo de 

fragmentação dos alimentos por meio dos movimentos rítmicos regulados pelo 

gerador de padrão central (CASAS; KENNY; MACMILLAN, 2003; SAKAGUCHI; 

KAWASAKI; ARAKI, 2003; HORI; ONO; NOKUBI, 2006; PEREIRA; GAVIÃO; VAN 

DER BILT, 2006), sendo este ritmo controlado e modificado pelo córtex, cerebelo e 

hipotálamo (OHKUBO et al., 2013). 

Durante esta fase de manipulação do alimento, o movimento da língua é 

cíclico e interligado ao da mandíbula no sentido espacial e temporal (TANIGUCHI et 

al., 2013). Sua ação é transportar o alimento para as faces oclusais pós-canino, 

manter este alimento nas faces oclusais para a trituração até que o mesmo esteja 

preparado para ser deglutido (VAN DER BILT et al., 2006). 
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Esta coordenação entre os movimentos da língua e mandíbula durante a 

mastigação foi analisada por Hori, Ono e Nokubi (2006). A pressão da língua no 

palato duro e registros dos movimentos mandibulares foram mensurados em adultos 

saudáveis. Foi observado que a pressão inicia-se durante a fase oclusal, atinge o 

pico próximo do início da abertura e desaparece durante a abertura da boca. A 

duração e magnitude da pressão foram maiores nos últimos instantes da 

mastigação. Os autores concluíram que o período e a força do contato da língua 

com o palato duro tende a ser mais prolongado na parte anterior, no lado 

mastigatório na parte postero-circunferencial e no último estágio da mastigação. 

Blissett et al. (2007) investigaram o efeito do tamanho do bolo no movimento 

da língua, bem como a relação entre os movimentos da língua e mandíbula durante 

a mastigação de gomas por meio de ultrassom e articulografia 3-D. Observaram 

aumento do total de sequência mastigatória, do número de golpes e do tempo com o 

aumento do volume do bolo. Com o progresso da mastigação, os movimentos da 

mandíbula diminuíram linearmente e o movimento da língua diminuiu à medida que 

o volume do bolo diminuiu, embora tenha ocorrido um aumento no movimento da 

língua ao final da sequência mastigatória. Assim, concluíram que o movimento da 

língua está relacionado ao da mandíbula durante a mastigação. 

A relação entre o lado de preferência mastigatória e a dominância 

hemisférica na ativação do córtex sensoriomotor primário responsável pelos 

movimentos da língua também tem sido observada (SHINAGAWA et al., 2003, 

2004). Estudos com sujeitos com lado de preferência mastigatória evidenciou maior 

ativação contralateral ao lado de preferência quando solicitado movimento de 

protrusão e lateralização de língua (SHINAGAWA et al., 2003) e ipsilateral quando 

solicitados os movimentos da língua após a mastigação bilateral (SHINAGAWA et 

al., 2004). 

Na deglutição, a língua realiza a propulsão do bolo alimentar para a 

orofaringe durante a fase oral da deglutição, aplicando força contra o palato, com 

magnitude e tempo adequados, inicialmente na porção anterior e depois na posterior 

(MANIERE-EZVAN; DUVAL; DARNAULT, 1993; NICOSIA et al., 2000; TANIGUCHI 

et al., 2013; KIESER et al., 2014). Esta pressão produzida é influenciada pela 

consistência do bolo (YOUMANS; STIERWALT, 2006; FURUYA et al., 2012) e é 
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relacionada temporalmente com a movimentação do osso hioideo durante o 

processo (HORI et al., 2013). 

Devido à importância do contato da língua no palato durante a deglutição, 

diversos estudos têm sido desenvolvidos para investigar a magnitude da pressão 

exercida pela língua nesta função. 

Thüer, Sieber e Ingervall (1999) investigaram a pressão gerada pela língua 

no palato, bem como a pressão das bochechas e da língua nos dentes posteriores 

em adultos durante a deglutição de água. Observaram que a pressão exercida pela 

língua nos dentes foi maior do que as bochechas. Houve correlação negativa entre a 

pressão no palato e das bochechas na mandíbula que remete a pressão negativa 

proporcionada na cavidade oral durante a função. 

Nicosia et al. (2000) estudaram a pressão da língua de jovens e idosos 

durante elevação máxima e deglutição de diferentes consistências (semi-sólido e 

líquido), com três bulbos posicionados no palato. Verificaram diminuição da pressão 

isométrica máxima com a idade, porém não observaram tal diferença para a pressão 

durante a deglutição. O tempo gasto para atingir o pico na prova isométrica e na 

deglutição de líquido aumentou com a idade. Para deglutir o líquido, os idosos 

apresentaram um padrão com múltiplos movimentos da língua para atingir o pico da 

pressão. Este padrão também foi observado tanto nos jovens quanto nos idosos 

para a deglutição do semi-sólido. 

Youmans e Stierwalt (2006) investigaram a fisiologia normal da língua de 

jovens e adultos durante a pressão isométrica máxima, a deglutição de líquido fino e 

mel, bem como a porcentagem da pressão isométrica máxima utilizada durante a 

deglutição. Observaram maior pressão isométrica máxima em homens e jovens. A 

média da pressão da deglutição e a porcentagem da pressão máxima usada durante 

a deglutição não diferenciaram quanto ao gênero e idade, mas quanto ao tipo de 

bolo. Os autores concluíram que os indivíduos utilizaram maior pressão para deglutir 

bolo com maior viscosidade. 

Hori et al. (2009) desenvolveram um novo sistema para mensurar a pressão 

da língua gerada durante a deglutição, com sensores acoplados no palato. 

Compararam a pressão máxima gerada pela língua durante a deglutição de água 

pelo novo sistema com o sensor de pressão convencional. Observaram maior 
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pressão na parte anterior do palato do que na parte posterior. Concluíram que o 

sistema desenvolvido pode ser útil para avaliar atividade da língua durante a 

deglutição. 

Youmans, Youmans e Stierwalt (2009) averiguaram a força máxima de 

elevação e a força média durante a deglutição, assim como a porcentagem de força 

máxima da língua utilizada durante a deglutição em adultos e idosos. Para tanto, 

utilizaram alimentos nas consistências pudim, mel, néctar e líquido fino. Como 

resultado, constataram diferença quanto à força máxima da língua entre as idades, 

sendo menor para os mais velhos. A média da pressão na deglutição não 

diferenciou com a idade, mas mulheres apresentaram maior pressão que os 

homens, bem como maior porcentagem de força de língua para deglutir. Assim, os 

autores hipotetizaram que mulheres têm reserva de força de língua reduzida em 

relação aos homens devido ao aumento na demanda de força da língua para 

deglutir. 

Com o objetivo de comparar um novo dispositivo ao IOPI e ao manômetro da 

Kay, Yoshikawa et al. (2011) avaliaram a pressão máxima de língua de adultos na 

elevação e na deglutição de líquido. Detectaram que o novo equipamento é capaz 

de mensurar a pressão gerada pela língua, uma vez que os resultados foram 

equivalentes aos outros dispositivos disponíveis. 

Furuya et al. (2012) mensuraram a pressão da língua durante deglutição de 

líquido fino, de pudim e de saliva em indivíduos saudáveis, por meio de sensores de 

pressão acoplados no palato. Verificaram que a pressão foi gerada primeiro na parte 

antero-medial, seguida da parte posterior. A duração da pressão tendeu a aumentar 

durante a deglutição de pudim e saliva, exceto na porção postero-mediana. A 

magnitude máxima da pressão foi maior para o pudim do que para água, exceto na 

porção postero-mediana. Os autores concluíram que a pressão, o tempo e a 

sequência do contato da língua no palato modificam-se de acordo com a 

consistência. 

Fei et al. (2013) estudaram a pressão de língua em adultos jovens e idosos 

durante isometria máxima e deglutição de saliva e de água. Observaram menor 

pressão isométrica máxima nos idosos que pode ser explicada pelas diferenças na 

força da língua, que tende a ser menor em idosos saudáveis. Na deglutição, a 
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pressão foi maior para a saliva do que para água. Não houve diferença relacionada 

à idade para a pressão de língua gerada na deglutição. 

Hori et al. (2013) investigaram o mecanismo fisiológico da pressão de língua 

e a relação temporal entre pressão de língua, atividade muscular supra-hioidea e 

imagens videofluoroscópicas durante a deglutição de bário. Verificaram correlação 

do início da pressão da língua na área anterior do palato com o início da ligeira 

elevação do hioideo. O término da pressão da língua no ponto postero-lateral do 

palato foi fortemente sincronizado com a posição mais alta e anterior do hioideo. 

Assim, concluíram que na deglutição há coordenação temporal da pressão de língua 

gerada no palato com o movimento do hioideo e do bolo alimentar. 

Kieser et al. (2014) observaram as pressões produzidas pela língua durante 

a fase oral da deglutição. Descreveram quatro estágios: preparação, com variação 

da pressão em duração e amplitude para conter o bolo; onda pressórica primária, 

originada na porção anterior do palato até a parte medial; estágio intermediário, com 

a diminuição da pressão anterior e lateral e o início da onda pressórica na porção 

medial e posterior do palato; e fase terminal, com os níveis pressóricos retornando 

aos iniciais. 

Por meio da articulografia eletromagnética, Bourdiol et al. (2014) observaram 

três padrões de deglutição de saliva utilizando sensores acoplados no mento e na 

língua (porção anterior, média e posterior). No primeiro, houve elevação simultânea 

de todos os sensores da língua e mandíbula, com os três sensores da língua na 

posição mais elevada enquanto a mandíbula também alcançava sua posição mais 

alta. O segundo teve início com contato entre o sensor anterior e posterior em 

contato com palato, com a mandíbula mantendo a posição levemente mais alta. O 

sensor central, após movimento descendente, moveu-se para cima. O terceiro, mais 

prolongado do que os demais, iniciou com o movimento da mandíbula para baixo e 

com o movimento dos três sensores da língua para cima. Após, sensores da 

mandíbula e língua elevaram-se simultaneamente. Os autores concluíram que os 

padrões de deglutição de saliva estão associados ao movimento da mandíbula. 

A língua também é uma das estruturas mais importantes envolvidas na 

produção da fala, contribuindo para o resultado acústico dos sons (SANGUINETI; 

LABOISSIÉRE; PAYAN, 1997). É um articulador ativo que em contato com outro 

articulador passivo, como dente, alvéolo e palato, obstrui a corrente expiratória 
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definindo, assim, o ponto articulatório, sendo ele linguodental, linguoalveolar, 

linguopalatal e velar (LOPES, 1999). 

De acordo com o ponto articulatório, a mandíbula executa variados 

movimentos e há uma solicitação instantânea do tônus de sua musculatura para 

suportar os deslocamentos da língua (DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010). 

Ainda, a língua, em conjunto com os demais órgãos fonoarticulatórios, 

participa do controle motor oral da fala. Uma das tarefas da fala que está 

relacionada à habilidade de realizar repetições rápidas, relacionada ao movimento 

articulatório e a taxa de posição dos articuladores é analisada na prova de 

diadococinesia (DDC) (PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). Esta prova é 

considerada uma importante ferramenta de avaliação para o fonoaudiólogo. Porém, 

sua aplicação deve ser cautelosa na comparação do desempenho individual, tendo 

em vista a influência cultural e do idioma (ICHT; BEM-DAVID, 2014). 

Um estudo analisou as medidas de DDC articulatória e laríngea de 

indivíduos jovens e idosos por meio da produção rápida e repetida das sílabas /pa/, 

/ta/, /ka/ e sequência /pataka/, além da vogal /a/. Para ambos os grupos, houve 

redução da velocidade à medida que as emissões tornaram-se mais complexas.  

Observaram redução da taxa e variáveis com o ponto articulatório mais posterior. O 

grupo mais jovem apresentou maior velocidade e o grupo de idosos demonstrou pior 

controle de intensidade (PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). 

Louzada et al. (2011) compararam o resultado da DDC oral e laríngea de 

mulheres disfônicas com mulheres sem disfonia. Para tanto, foi solicitada a repetição 

das silabas “pa”, “ta”, “ka” e das vogais “a” e “i”, além da sequência “pataka”. Como 

resultado, não observaram diferença significante entre os grupos, embora o 

coeficiente de variação do período e a perturbação do período tenham sido maiores 

nas mulheres com disfonia, indicando maior instabilidade na DDC laríngea. 

Um estudo comparou a força de língua e a DDC de sujeitos disártricos com 

normais. Foram observadas maior força de língua e taxa da DDC nos sujeitos 

normais e também para os homens. Não foi verificada relação entre força de língua 

e velocidade nos movimentos repetitivos para ambos os grupos. Os autores aferiram 

que se a velocidade e a acurácia de movimentos repetitivos e alternados da língua 

estão reduzidos durante o teste de sílaba isolada, então o ajuste da língua requerido 



2 Revisão de Literatura 

 

27 

2
7
 

para a fala contextual pode ser similarmente imprecisa e lenta (DWORKIN; 

AROSON, 1986). 

Yano et al. (2012) compararam a pressão da língua exercida no palato duro 

durante a articulação do [ki] com a pressão durante a deglutição de saliva em 

adultos saudáveis. A pressão articulatória foi verificada somente na parte 

circunferencial do palato duro, com menor duração e menor magnitude comparada 

com a pressão na deglutição. 

Como pode ser observada na literatura apresentada, as funções de 

mastigação, deglutição e fala estão altamente relacionadas com a função de língua, 

sendo que a maioria dos estudos citados foi realizada com indivíduos saudáveis, 

sem comprometimento do SE. Deste modo, faz-se necessário investigar esta relação 

nos casos em que o SE está comprometido, como na disfunção temporomandibular. 

 

 

2.2  DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E FUNÇÕES OROFACIAIS 

 

Como um dos constituintes do sistema estomatognático, a articulação 

temporomandibular (ATM) também participa na execução das funções orofaciais. O 

equilíbrio entre esta articulação com os músculos, nervos e tecido de suporte é 

fundamental para que haja estabilidade, eficiência funcional, saúde e estética ao 

sistema estomatognático (SHARMA et al., 2011). Condições clínicas que envolvem 

alterações da ATM e da musculatura mastigatória estão relacionadas à disfunção 

temporomandibular (DTM). 

A DTM é uma das condições mais prevalentes da dor orofacial de origem 

não dental pela qual o paciente procura tratamento (FIGUEIREDO et al., 2009; 

SHARMA et al., 2011; ROMERO-REYES; UYANIK, 2014). Sua etiologia é 

multifatorial e complexa e, para alguns autores, ainda não está bem estabelecida 

(DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010). Alguns fatores predisponentes estão 

relacionados a processos patofisiológicos, psicológicos ou estruturais que acometem 

o sistema orofacial de modo a aumentar o risco de desenvolvimento da DTM 

(AKHTER et al., 2011; SHARMA et al., 2011). Dentre estes fatores estão a perda de 

dentes (BAGIS et al., 2012), presença de contatos oclusais incorretos (REINHARDT 

et al., 2006; DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010), bruxismo e outros hábitos 
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parafuncionais, como sucção de bochechas/lábios (JOHANSSON et al., 2003; 

FIGUEIREDO et al., 2009), além de trauma na ATM e estresse (AKHTER et al., 

2011; LIU; STEINKELER, 2013). 

Tem sido detectada maior ocorrência de DTM em mulheres (KITSOULIS et 

al., 2011; SHARMA et al., 2011; BAGIS et al., 2012) relacionada a fatores biológicos, 

anatômicos ou hormonais de maneira isolada ou associada, além dos aspectos 

psicossociais como estresse, depressão e somatização (LERESCHE, 1997; BAGIS 

et al., 2012). No entanto, para alguns autores esta relação ainda não está clara 

(SHARMA et al., 2011; LIU; STEINKELER, 2013). 

A dor é um dos sintomas mais relatados na presença da DTM, sendo 

localizada na musculatura mastigatória, na ATM, na cabeça, no ouvido e na região 

cervical (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; FIGUEIREDO et al., 2009; 

MACHADO et al., 2009; BAGIS et al., 2012; ROMERO-REYES; UYANIK, 2014). 

Além destes, tem sido referida dificuldade em ingerir alimentos duros e cansaço 

após a mastigação (FIGUEIREDO et al., 2009; DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 

2010), bem como sintomas otológicos, incluindo otalgia, zumbido, plenitude auricular 

e vertigem (FELÍCIO et al., 2004; FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; 

KITSOULIS et al., 2011). 

Já os sinais relacionados à DTM incluem ruídos articulares, sensibilidade 

dolorosa à palpação dos músculos e ATM e limitação/incoordenação nos 

movimentos mandibulares (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; DOUGLAS; 

AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010; BAGIS et al., 2012; ROMERO-REYES; UYANIK, 2014). 

O comprometimento da ATM ocorre pela incoordenação côndilo-disco, a qual altera 

o biomecanismo da articulação, e está relacionada a interferências no disco ou 

degeneração interna (ROMERO-REYES; UYANIK, 2014). Associação entre sinais e 

sintomas de DTM tem sido observada, como a mialgia relacionada à limitação na 

abertura de boca e a desvios mandibulares (FIGUEIREDO et al., 2009). 

O quadro de DTM por tempo estendido pode ocasionar limitações e 

problemas físicos com impacto na função social (TJAKKES et al., 2010) e o sistema 

estomatognático não terá condições de suportar a carga funcional sem que haja dor, 

desconforto ou compensação (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; FELÍCIO et 

al., 2012). Desta forma, a avaliação minuciosa das estruturas e funções orofaciais 

somadas aos sinais e sintomas clínicos é de suma importância para realizar o 
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diagnóstico diferencial e traçar o planejamento terapêutico adequado para o caso 

(ROMERO-REYES; UYANIK, 2014), tendo em vista que distúrbio miofuncional 

orofacial pode ocorrer na presença da DTM (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009) 

e que a busca por tratamento para DTM tem aumentado nos últimos anos 

(KÖHLER; HUGOSON; MAGNUSSON, 2013). Para tanto, é necessário 

compreender estas alterações miofuncionais orofaciais. Estudos vêm sendo 

desenvolvidos com esta finalidade. 

Neste sentido, as alterações das funções estomatognáticas podem 

desencadear modificação estrutural, como consequência de alguma alteração já 

estabelecida, perpetuar ou exacerbar tal modificação (BIANCHINI, 1999, 2000). 

Recentemente, foi sugerido o termo ‘síndrome motora adaptativa estomatognática’ 

para diagnosticar os problemas motores da mandíbula, tendo em vista a etiologia e 

patofisiologia das condições clínicas que até então haviam sido denominadas de 

DTM. Neste caso, alterações nos componentes do sistema estomatognático 

desencadeiam respostas motoras adaptativas que comprometem o desempenho 

das funções orofaciais (DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010). 

Especificamente quanto à função respiratória, tem sido observada alteração 

do tipo respiratório em indivíduos com DTM (PASINATO; CORRÊA; PERONI, 2006; 

BARTLEY, 2011). Como citado anteriormente, o estresse está associado com a 

origem da DTM. Nos momentos em que ele ocorre, pode haver uma modificação do 

tipo respiratório de diafragmático/abdominal para torácico/peitoral, tendo como 

consequência maior utilização dos músculos superiores do corpo e adaptação da 

postura corporal. Assim, mudanças patofisiológicas podem acontecer dentro da ATM 

e musculatura associada devido às modificações biomecânicas associadas às 

influencias psicossociais causadas pelo padrão respiratório alterado (BARTLEY, 

2011). 

No estudo realizado por Pasinato, Corrêa e Peroni (2006), a mecânica 

ventilatória de indivíduos com DTM e assintomáticos foi avaliada, sendo analisados 

parâmetros referentes ao tipo e modo respiratório, medidas dos perímetros 

torácicos, além de teste de força dos músculos respiratórios e levantamento do 

histórico de doenças respiratórias. No grupo de DTM houve maior ocorrência do tipo 

respiratório superior e de modo oral e oronasal, além de menor expansibilidade 
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torácica e redução na amplitude abdominal. Assim, concluíram que a ocorrência da 

DTM é influenciada pela mecânica ventilatória. 

Outra função do sistema estomatognático que pode estar alterada na DTM é 

a mastigação (PEROZ; TAI, 2002; PEREIRA; GAVIÃO; VAN DER BILT, 2006) e a 

redução da habilidade mastigatória tem sido relatada como um dos problemas 

encontrados em pacientes com esta disfunção (KURITA et al., 2001; FIGUEIREDO 

et al., 2009). Nesta condição, as compensações geradas para realizar a função 

podem não ser suficientes, além de contribuir com a progressão da DTM em longo 

prazo (FELÍCIO et al., 2007). 

Um estudo analisou o desempenho mastigatório de pacientes com 

deslocamento de disco anterior sem redução por meio da mastigação de alimento 

artificial, além de exame clínico e questionário de dor. Foi detectado desempenho 

reduzido nos pacientes com DTM, além de dor durante a função e mobilidade 

mandibular diminuída. Os que apresentavam a disfunção há mais de três anos 

tenderam a apresentar menor redução do desempenho. E, os casos com dor leve ou 

sem dor exerceram maior esforço durante a mastigação, tendo como consequência 

manutenção da intensidade da dor na função (PEROZ; TAI, 2002). 

A função mastigatória também foi relacionada com a severidade da DTM e 

com o exame clínico da oclusão e dos movimentos mandibulares por Felício et al. 

(2007). Para os indivíduos com DTM, foi observado maior tempo e número de 

golpes mastigatórios e severidade da DTM, além da tendência ao tipo mastigatório 

unilateral. Por outro lado, os sujeitos do grupo controle obtiveram maiores médias 

dos escores do tipo mastigatório e das medidas de lateralidade. Houve correlação 

da interferência oclusal e da severidade da DTM com a mastigação. Assim, 

concluíram que o maior número de interferências oclusais e a severidade da DTM 

resultaram em maior tempo mastigatório e menor escore do tipo mastigatório. 

Já Martinez-Gomis et al. (2009) relacionaram o padrão mastigatório com a 

predominância lateral, características estáticas e dinâmicas da oclusão e força de 

mordida unilateral em indivíduos com DTM. Observaram maior ocorrência de padrão 

mastigatório unilateral à direita seguido do bilateral, além de correlação positiva com 

o padrão mastigatório e força de mordida e área de contato oclusal na posição 

intercuspidal. Porém, tal relação não foi verificada quanto à predominância lateral. 
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Assim, o lado com maior força de mordida e com mais áreas de contatos oclusais 

teve maior probabilidade de ser utilizado para a mastigação. 

A eficiência mastigatória em sujeitos com comprometimento articular foi 

avaliada pelo estudo de Ahn et al. (2011). Além da avaliação objetiva com a 

mastigação da parafina, a habilidade mastigatória foi investigada subjetivamente por 

meio de questionários sobre habilidade de ingestão dos alimentos e qualidade de 

vida relacionada à saúde oral, além de escala visual analógica. Concluíram que a 

dor em pacientes com DTM diminui a eficiência mastigatória. Pacientes com ruído 

articular não tiveram redução do desempenho mastigatório, porém referiram 

diminuição da qualidade de vida relacionada à saúde oral. 

Santana-Mora et al. (2013) correlacionaram o padrão mastigatório com o 

lado da dor em pacientes com diagnostico de DTM unilateral crônica. A avaliação 

mastigatória consistiu na inspeção direta durante mastigação de amêndoas, além 

dos registros dos movimentos mandibulares durante mastigação de goma. Como 

resultado, foi observado predomínio do padrão mastigatório unilateral, além da 

associação entre o lado de preferência mastigatória com o lado da sintomatologia 

crônica. 

Além das avaliações clínicas supracitadas, a mastigação tem sido analisada 

por meio de exames instrumentais como a eletromiografia de superfície. Esta 

ferramenta, somada aos achados clínicos, proporciona informações a respeito do 

estado funcional da musculatura mastigatória (HUGGER et al., 2013; MAZZETTO et 

al., 2014). 

A atividade eletromiográfica do músculo masseter foi avaliada em adultos 

com e sem DTM durante a mastigação habitual de pão, maçã, banana, castanha de 

caju e folha de parafilme. Os parâmetros analisados foram a duração do ato e do 

ciclo mastigatório, além do número de ciclos mastigatórios. Não foram encontradas 

diferenças significantes entre os grupos ao considerar os alimentos testados. Nos 

dois grupos, houve maior duração do ato e ciclo mastigatório para a mastigação de 

parafilme, bem como maior número de ciclos para mastigação da maçã, comparada 

com a da banana. O comportamento dos músculos mastigatórios dos indivíduos com 

e sem DTM foi semelhante. Foi constatado que a consistência dos alimentos exerce 

influência nos parâmetros analisados. Os autores sugeriram que futuras pesquisas 
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também considerassem o lado da dor, lado com maior alteração muscular e/ou de 

preferência mastigatória (BERRETIN-FELIX et al., 2005). 

No estudo piloto de Santos et al. (2007) a atividade eletromiográfica foi 

comparada a autopercepção do lado de preferência mastigatória. Foi observada 

maior atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal do lado direito 

para os pacientes com e sem DTM. Para os indivíduos com disfunção, houve 

predomínio da atividade dos músculos masseteres em relação aos temporais e 

relatos de preferência mastigatória do lado direito. 

Ries, Alves e Bérzin (2008) analisaram a simetria da atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter, temporal e esternocleidomastóideo em 

indivíduos com e sem DTM. Verificaram ativação assimétrica dos músculos 

mandibulares e cervicais na presença da disfunção. Este achado foi compreendido 

como estratégia compensatória para alcançar estabilidade do sistema durante a 

função mastigatória. 

O estudo de Ardizone et al. (2010) foi realizado com o intuito de detectar 

possível existência de um padrão eletromiográfico específico em pacientes com 

DTM comparados com sujeitos assintomáticos. Os achados foram diferentes entre 

os pacientes com DTM e o grupo controle, bem como entre os próprios pacientes 

com diversos graus de disfunção. Tal divergência foi mais evidente durante a 

mastigação e contração voluntária máxima. 

Duarte Kroll, Bérzin e Alves (2010) compararam os valores absolutos e 

normalizados da amplitude eletromiográfica dos músculos mastigatórios entre 

mulheres com e sem DTM. Pela análise qualitativa, observaram menor amplitude 

eletromiográfica dos músculos masseteres no grupo DTM. Após a normalização dos 

valores, não foi observada tal diferença. Concluíram que os dados absolutos podem 

comprovar achados clínicos observados na análise qualitativa do sinal 

eletromiográfico. 

As características eletromiográficas normalizadas da musculatura 

mastigatória durante apertamento dentário com algodão e em posição intercuspidal 

de pacientes com DTM foram comparadas a um grupo controle. Foi observada maior 

assimetria nos músculos temporais e maior atividade do temporal em relação ao 

masseter nos pacientes com DTM. Assim, foi constatado que em adultos jovens com 
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DTM por tempo prolongado há maior atividade assimétrica dos músculos temporais 

anteriores (TARTAGLIA et al., 2011). 

Felício et al. (2012) investigaram a associação entre atividade 

eletromiográfica da musculatura mastigatória, severidade da DTM e condição 

miofuncional orofacial em mulheres com e sem DTM. Verificaram maior assimetria 

entre os pares de músculos da direita e esquerda, maior desequilíbrio na atividade 

contrátil dos músculos masseter e temporal contralateral, além de maior escore de 

severidade da DTM e pior condição da função orofacial no grupo com DTM. Os 

autores concluíram que os protocolos utilizados foram sensíveis para diferenciar 

mulheres saudáveis e com DTM e que os resultados demonstraram a importância da 

avaliação clínica e instrumental do sistema estomatognático. 

No estudo Felício et al. (2013), a cinemática mandibular foi avaliada em 

sujeitos com e sem DTM, além das características eletromiográficas dos músculos 

mastigatórios. Os movimentos mandibulares foram gravados durante abertura e 

fechamento da boca e mastigação unilateral de goma de mascar. Já os índices 

eletromiográficos dos músculos masseter e temporal foram obtidos durante máxima 

contração voluntária com algodão e em posição intercuspidal e durante a 

mastigação da goma. Sujeitos com DTM tiveram menor rotação mandibular no final 

da abertura, maior número de intersecção entre distância interincisal de abertura e 

fechamento durante a mastigação e maior atividade eletromiográfica do lado de 

balanceio, com participação da musculatura contralateral além do esperado. 

Ferreira et al. (2014) avaliaram as funções orofaciais e a atividade 

eletromiográfica durante mastigação unilateral em pacientes com DTM crônica, com 

sinais e sintomas de grau moderado a severo, e em sujeitos saudáveis. Pacientes 

com DTM relataram maior dificuldade na mastigação, sendo mais significativa para 

alimentos mais duros, apresentaram alteração de aparência/postura, mobilidade, 

mastigação e deglutição, maior frequência do padrão mastigatório unilateral e 

necessitaram de maior tempo para mastigar. Na avaliação eletromiográfica, para o 

grupo com DTM foi observada incoordenação entre os músculos masseter e 

temporal durante a mastigação, além de maior atividade muscular normalizada total 

e por ciclo, menor índice de simetria mastigatória e maior variabilidade na 

coordenação entre os músculos do lado de trabalho e balanceio. Também foi 

encontrada correlação entre o escore miofuncional orofacial, de severidade da DTM 
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e o índice de simetria mastigatória, sendo a frequência mastigatória semelhante 

entre os grupos. O controle motor orofacial alterado nos pacientes com DTM crônica 

foi caracterizado por alteração na função orofacial e aumento da atividade dos 

músculos do lado de balanceio. 

Outro estudo correlacionou a atividade eletromiográfica com a severidade da 

DTM, sendo a avaliação dos músculos masseter e temporal realizada no repouso, 

em pé e sentado, durante apertamento dentário e deglutição. Foi encontrada maior 

atividade do temporal em relação ao masseter, sendo o lado esquerdo com maiores 

médias. O índice de disfunção também foi correlacionado com a atividade 

eletromiográfica do músculo masseter direito e temporal (MAZZETTO et al., 2014). 

A mastigação e deglutição em pacientes com DTM grave também foram 

investigadas por meio de exame de videofluoroscopia da deglutição. Como 

resultado, foram observados movimentos compensatórios de língua durante a 

mastigação, escape prematuro, resíduos na cavidade após a deglutição e número 

excessivo de deglutições, além de resíduos em valécula e em seios piriformes, 

penetração laríngea e aspiração traqueal. Desta forma, foi concluído que pacientes 

com DTM podem apresentar alterações nos padrões de mastigação e deglutição, 

com penetração laríngea e/ou aspiração traqueal (MAFFEI et al., 2012). 

Weber et al. (2013) avaliaram clinicamente a mastigação e a deglutição, bem 

como a posição da mandíbula e do osso hioideo por meio da análise cefalométrica 

em mulheres com e sem DTM. O padrão mastigatório unilateral crônico foi 

observado com mais frequência no grupo com DTM, podendo ser atribuído à 

influência da sintomatologia dolorosa. Neste mesmo grupo, houve maior ocorrência 

de esforço labial e interposição de língua durante a deglutição, além de maior 

distância entre o osso hioide e a mandíbula, podendo justificar os comportamentos 

atípicos da língua durante a deglutição, segundo os autores. 

A deglutição de pacientes com DTM, quando associada ao estresse, pode 

acontecer com apertamento dentário, de forma subconsciente. Somada ao 

pressionamento excessivo dos músculos envolvidos na deglutição contra os dentes 

também pode ocorrer dentalização na língua e na mucosa labial (WILKS, 2011). 

Outro estudo investigou as alterações na função de deglutição em mulheres 

com dor miofascial mastigatória em comparação às mulheres sem sinais e sintomas 
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de DTM. Foram observadas, com maior ocorrência no grupo de DTM, presença de 

contração da musculatura periorbicular, contração de mentual, movimento de 

cabeça, interposição de lábios inferior e projeção anterior de língua. A deglutição 

alterada associou-se à presença de dor miofascial mastigatória apenas durante a 

ingestão de líquido e não foi possível associar um tipo específico alteração à DTM 

(STUGINSKI-BARBOSA et al., 2012). 

A relação entre o padrão de deglutição e a articulação da fala em pacientes 

com DTM foi investigada por Bianchini (1999). Como resultado, foi observado 

predomínio de deglutição normal para a maioria dos pacientes, com apenas 19,6% 

apresentando deglutição atípica, sendo esta considerada na presença de 

interposição de língua, pressionamento perioral e/ou movimento compensatório de 

cabeça. As distorções fonéticas, observadas em número reduzido nos fonemas 

linguoalveolares, foram relacionadas à presença de deglutição atípica. Segundo a 

autora, tais dados parecem estar associados às alterações de tonicidade e volume 

da língua. Não foram observadas trocas ou omissões fonêmicas. 

A interferência e as consequências das disfunções da ATM na articulação da 

fala foram verificadas em pacientes com diagnóstico de DTM antes de iniciarem 

tratamento, por meio da análise clínica dos movimentos mandibulares. Como 

resultado, pode ser verificada redução da amplitude dos movimentos mandibulares e 

desvios laterais. Assim, foi concluído que a DTM parece modificar a articulação da 

fala como mecanismo adaptativo protetor, provavelmente desencadeado pela 

presença da dor (BIANCHINI, 2000). 

Taucci e Bianchini (2007) correlacionaram os movimentos mandibulares 

durante a fala com a presença de queixas de fala de indivíduos com DTM e 

assintomáticos. Como resultado, observaram maior ocorrência de redução da 

amplitude vertical, desvios da trajetória da mandíbula, bem como menor ocorrência 

de movimentos protrusivos durante a fala para os indivíduos com DTM. As queixas 

de fala foram mais frequentes para este grupo, sendo relacionadas à presença de 

ruídos na articulação e cansaço após longo período de fala, além de limitação do 

movimento mandibular na presença de dor, desvios na trajetória mandibular, 

deslocamentos ou travamento mandibular e rouquidão. Assim, foi concluído que a 

DTM parece interferir na fala, tendo em vista a redução da amplitude vertical e 

desvios laterais na trajetória mandibular para indivíduos com DTM em comparação 
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aos assintomáticos. Também, as queixas de fala parecem estar associadas à 

presença da DTM e as características dos movimentos observados. 

Já Bianchini, Paiva e Andrade (2007) analisaram os movimentos 

mandibulares na fala de indivíduos com e sem DTM por meio da eletrognatografia 

computadorizada relacionando-os ao índice de dor. Foi observado que os 

movimentos mandibulares durante a fala são discretos, com desvios laterais e com 

componentes antero-posterior. Os autores concluíram que a DTM pode alterar os 

movimentos mandibulares na fala ao levar a redução das amplitudes máximas de 

abertura e redução da velocidade na abertura e fechamento. O grau da dor, se leve, 

moderado ou grave, pareceu não ser determinante na maior redução dos 

movimentos mandibulares observados. 

Outro estudo também verificou a amplitude e as características dos 

movimentos mandibulares durante a fala de indivíduos com DTM e assintomáticos 

por meio da eletrognatografia computadorizada. Como resultado, foram observadas 

diferenças entre os grupos na abertura e retrusão máxima. Para o grupo com DTM 

houve prevalência de desvios unilateral e para o grupo controle, os bilaterais. Os 

autores concluíram que a presença da DTM leva a redução da amplitude dos 

movimentos mandibulares no sentido vertical e antero-posterior. Embora a DTM 

pareça não ser determinante para maior incidência ou amplitude de desvios 

mandibulares na fala, uma vez que os desvios acontecem em indivíduos 

assintomáticos, estes achados podem ser considerados indicativos de DTM, bem 

como determinantes nos casos de desvios unilaterais (BIANCHINI; PAIVA; 

ANDRADE, 2008). 

Suzuki et al. (2010) avaliaram os movimentos mandibulares realizados 

durante a fala em sujeitos com mialgia e assintomáticos para inferir sobre a dor 

muscular. Pela avaliação eletromiográfica, realizaram análise qualitativa e 

quantitativa da atividade dos músculos masseteres. Observaram maiores valores da 

frequência média de energia nos sujeitos com mialgia. Este achado, segundo os 

autores, pode estar relacionado possivelmente ao aumento da taxa de disparo ou 

recrutamento das unidades motoras inervadas pelo motoneurônio com maior limiar 

que pode existir em pacientes com mialgia. 

As alterações do sistema estomatognático e a acuidade auditiva em 

mulheres com DTM foram caracterizadas por Rodrigues et al. (1998). Na avaliação 
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da respiração, o tipo respiratório clavicular e o modo nasal foram predominantes. 

Quanto à função mastigatória, houve predomínio do padrão unilateral. Na deglutição, 

foi observada participação da musculatura perioral e pressionamento atípico da 

língua. Na produção da fala, houve projeção anterior e desvios laterais da 

mandíbula, além de distorção acústica no fone [s]. Alterações da qualidade vocal 

também foram observadas, sendo elas a rouquidão, a soprosidade e a aspereza. Na 

função auditiva foi verificado rebaixamento dos limiares aéreos nas frequências 

agudas de 6 e 8 kHz. Os autores concluíram que indivíduos com DTM podem 

apresentar alterações quanto ao tipo respiratório e às funções de mastigação, 

deglutição e fonoarticulação. 

A frequência e o grau do distúrbio miofuncional orofacial em pacientes com 

DTM foram averiguados por Ferreira, Da Silva e Felício (2009). Por meio da 

avaliação clínica, foi possível observar mudanças na postura/aparência dos lábios e 

língua, bem como na mobilidade de lábios e língua. Nas funções, houve presença 

significativa de alteração na mastigação, deglutição e fala. Quanto ao grau do 

distúrbio, foi mais frequente o grau elevado, com pontuação entre 5 a 8. Os autores 

destacaram a importância da avaliação clínica focada nas condições miofuncionais 

orofaciais ao investigar os sinais e sintomas de DTM. 

Em suma, na presença da DTM pode ocorrer distúrbio miofuncional 

orofacial, com impacto nas funções de mastigação, deglutição e fala. Porém, não 

foram encontrados na literatura pesquisada estudos que abordassem a relação entre 

função de língua e funções orofaciais em indivíduos com DTM, tornando-se 

necessário investigar esta relação. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 
Este estudo tem a finalidade de verificar a influência das condições 

funcionais da língua nas funções de mastigação, deglutição e fala em indivíduos 

com disfunção temporomandibular articular (deslocamento de disco com redução) e 

possível componente muscular associado.  
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru, sob o parecer 

de número 703.214/2014 e CAAE número 32231114.1.0000.5417 (Anexo A). Após 

sua aprovação, foi desenvolvido nas dependências do Departamento de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, 

sendo inserido na linha de pesquisa Processos e Distúrbios da Voz, Fala e das 

Funções Orofaciais. 

Este trabalho é parte integrante do projeto “Relações morfofuncionais nas 

desordens temporomandibulares e na deformidade dentofacial”, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, processo número 406.337/2013. Este, por sua vez, é 

apoiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo e é subprojeto 

de um estudo multicêntrico denominado “Inter-relações Morfofuncionais no 

Complexo Craniofacial” do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Morfofisiologia do 

Complexo Craniofacial (NAP-CF), com sede na Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP-USP), da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.2  CASUÍSTICA 

 

A amostra desta pesquisa foi composta por 45 jovens e adultos, de ambos 

os gêneros, que participaram do projeto anteriormente citado. A idade mínima foi de 

18 anos e a máxima de 28 anos. Eles foram divididos em dois grupos, sendo o 

grupo DTM formado por 30 indivíduos com disfunção temporomandibular com 

deslocamento de disco com redução e o grupo controle composto por 15 indivíduos 

saudáveis, sem sinais e sintomas de disfunção temporomandibular ou deformidade 

dentofacial (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição da amostra quanto ao gênero e à idade nos grupos DTM e Controle 

Gênero 

Grupo DTM  Grupo Controle 

n 
Idade 

(mediana / mín - máx) 
 n 

Idade 
(mediana / mín - máx) 

Feminino 24 23,5 / 19 - 28  12 21 / 18 - 26 

Masculino 06 24 / 20 - 25  03 23 / 20 - 27 

n= número de indivíduos; mín= mínimo; máx= máximo. 

 

Conforme os critérios de inclusão determinados, foram selecionados 

indivíduos com boa saúde geral e que não apresentavam patologias de cabeça e 

pescoço. Também, tinham no mínimo 28 dentes permanentes, sem problema 

periodontal e sem apresentar relevante má oclusão (mordida aberta anterior, 

mordida cruzada posterior ou anterior, deformidade dentofacial). Não haviam 

realizado tratamento ortodôntico, fisioterápico ou fonoaudiológico, em andamento ou 

há menos de um ano. Não apresentavam distúrbio alimentar (bulimia ou anorexia), 

não faziam uso de marcapasso e não estavam grávidas, sendo o último critério 

considerado especificamente para as mulheres. 

Para o grupo com disfunção temporomandibular foram elencados os 

indivíduos com deslocamento de disco com redução segundo o protocolo Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders RDC/TMD, Eixo I (DWORKIN; 

LERESCHE, 1992), adaptado para o português (PEREIRA JUNIOR et al., 2004), e 

que não estavam em tratamento para o problema. 

Para o grupo controle, foram incluídos aqueles que não apresentavam sinais 

e sintomas de disfunção da articulação temporomandibular, não mascavam chicletes 

com frequência e não relatavam bruxismo/apertamento dentário.  

De acordo com os critérios de exclusão, não foram selecionados para 

qualquer grupo indivíduos estavam fazendo uso crônico de analgésicos, anti-

inflamatórios ou psicotrópicos, bem como apresentavam histórico de distúrbios 

neurológicos centrais ou periféricos, cirurgias e/ou tumores ou traumas na região de 

cabeça e pescoço. 

As informações referentes à condição de saúde, ao histórico de doenças, 

traumas e cirurgias, uso de medicamentos e aos tratamentos realizados foram 

obtidas por meio da aplicação do protocolo de História Clínica do MBGR (GENARO 
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et al., 2009). Os dados relacionados ao RDC/TMD foram coletados por três 

fonoaudiólogas, as quais receberam treinamento ministrado por odontólogos 

especialistas em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial e foram 

devidamente calibradas para esta finalidade, sendo o resultado considerado pela 

concordância de pelo menos duas delas.  

O grau de severidade dos sinais e sintomas foi obtido por meio da aplicação 

do Protocol for Multi-Professional Centers for the Determination of Signs and 

Symptoms of Temporomandibular Disorders (ProDTMMulti - Parte II) (FELÍCIO et al., 

2004; FELÍCIO; MELCHIOR; DA SILVA, 2009).  

 

 

4.3  PROCEDIMENTOS 

 

Para avaliação clínica das condições funcionais da língua referentes à 

mobilidade, bem como para as funções de mastigação, deglutição e fala foram 

utilizados os dados coletados por meio do Exame Miofuncional Orofacial MBGR 

(adaptação de GENARO et al., 2009) validado para indivíduos com disfunção 

temporomandibular (BUENO, 2014). 

Estas funções foram registradas dinamicamente por meio de uma câmera 

digital da marca Sony (Cybershot DSC-HP, Full HD 1080, 8.1 Mega Pixels) apoiada 

em um tripé a um metro de distância do indivíduo. Este, por sua vez, permaneceu 

sentado confortavelmente durante as gravações, com os pés apoiados no chão e 

com ângulo de 90º entre as articulações do quadril e do joelho. 

As imagens foram analisadas separadamente por duas avaliadoras (A1 e 

A2) as quais atribuíram pontuação para o desempenho de cada item analisado de 

cada indivíduo. Desta forma, quanto menor foram os escores obtidos, melhor foi o 

resultado e o desempenho das funções; quanto maior foram os escores, pior foram 

os resultados demonstrando alteração nas funções.  

As avaliadoras possuíam experiência clínica e científica na área de 

Motricidade Orofacial e foram previamente calibradas para este procedimento. A 

primeira analisou 100% das amostras (n=45) e a segunda analisou 20% da amostra 

de cada grupo (n=9). Nos casos em que houve discordância entre as avaliadoras, 
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uma terceira avaliadora (A3) analisou o item em questão para definir o resultado 

final.  

Ao analisar a confiabilidade entre as avaliadoras A1 e A2, por meio da 

estatística kappa, pode ser observada boa concordância interavaliadora (k=0,89), 

sendo considerada como concordância quase perfeita (LANDIS; KOCH, 1977). A 

confiabilidade intra-avalidora foi averiguada previamente no estudo de Bueno (2014) 

onde a avaliadora A1 analisou pela segunda vez 20% da amostra, selecionada 

aleatoriamente, após 15 dias da avaliação inicial. Foi obtida concordância de 

moderada a quase perfeita (k= 0,46 a 0,97), segundo categorização de Landis e 

Koch (1977), para os itens analisados neste estudo. 

 

 

4.3.1  Função de língua 

 

4.3.1.1  Tonicidade  

 

O tônus da língua foi avaliado por meio da palpação com auxílio de espátula 

de madeira e observação visual da língua dos indivíduos, enquanto estes sentavam 

confortavelmente em uma cadeira, com os pés apoiados no chão. Para esta 

finalidade foi utilizado o protocolo de Exame Miofuncional Orofacial MBGR 

(adaptação de GENARO et al., 2009) e o procedimento foi realizado conjuntamente 

por duas fonoaudiólogas experientes e calibradas. Na análise, considerou-se a 

opinião consensual destas. Como resultado, o tônus foi pontuado de acordo com a 

sua classificação: normal (0), diminuído (1) ou aumentado (1).  

 

 

4.3.1.2  Mobilidade  

 

Para avaliar a mobilidade de língua, os indivíduos foram orientados a abrir a 

boca e a realizar os seguintes movimentos: protrair, tocar o ápice sequencialmente 

nas comissuras direita e esquerda e nos lábios superior e inferior, tocar o ápice na 

papila incisiva, tocar o ápice na bochecha direita, tocar o ápice na bochecha 

esquerda, estalar o ápice, sugar a língua no palato e vibrar. As avaliadoras 
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atribuíram pontuação ao desempenho dos indivíduos na realização dos movimentos, 

sendo adequado (0), alterado (1) ou ausente (2). 

Desta forma, a soma das pontuações poderia variar de zero, demonstrando 

melhor resultado, a 16, pior resultado. 

 

 

4.3.1.3  Pressão 

 

As medidas da pressão de língua foram coletadas por meio do aparelho 

Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), modelo 2.2 (IOPI® Medical LLC, 

Carnation, WA, EUA). O aparelho possui um visor na parte superior e o modo de luz 

na lateral direita. Como acessórios, possui um tubo de conexão e o bulbo, sendo 

estes acoplados ao aparelho. 

Durante o exame, os indivíduos permaneceram sentados em uma cadeira 

confortável, com os pés apoiados ao chão, com a cabeça paralela ao plano 

horizontal e foram orientados quanto aos procedimentos. O bulbo foi posicionado na 

cavidade oral seguindo os critérios de higiene e limpeza. Para todas as provas os 

participantes realizaram três medidas consecutivas, com intervalos de descanso de 

um minuto entre elas. Para análise, foram considerados os maiores valores obtidos 

em cada prova para cada voluntário, sendo estes valores registrados em kilopascal 

(kPa). 

A pressão de língua foi avaliada durante as provas de elevação, 

lateralização, protrusão, deglutição, bem como pelo teste de fadiga. Para a prova de 

elevação, o bulbo, posicionado na região da papila palatina, foi pressionado pela 

língua durante 2 segundos. Na prova de lateralização, o bulbo foi acoplado a uma 

espátula, por meio de fita adesiva, a qual foi posicionada entre os dentes pré-

molares e molares, de forma que o bulbo permanecesse na face lingual destes. Os 

indivíduos realizaram a lateralização contra bulbo, nos lados direito e esquerdo, 

mantendo a pressão por 2 segundos de cada lado. Para a protrusão, o bulbo 

acoplado à espátula foi posicionado entre os dentes incisivos para que os indivíduos 

realizassem pressão contra o bulbo por 2 segundos. Na prova de deglutição, o bulbo 

foi posicionado na papila incisiva e os indivíduos deglutiram a saliva como de forma 

habitual. Para o teste de fadiga, os indivíduos elevaram a língua contra o bulbo e 
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mantiveram 50% da pressão obtida na prova de elevação, monitorando a pressão 

aplicada por meio do equipamento, sendo registrado o tempo em segundos da 

pressão mantida. 

 

 
4.3.1.4  Diadococinesia oral 

 

A avaliação do controle motor oral refinado da língua foi realizada por meio 

da prova quantitativa da diadococinesia (DDC) oral. Para tanto, os registros em 

vídeos das repetições das sílabas [ta], [ka] e da sequência trissilábica [pataka] foram 

convertidos em arquivos de áudio, pelo programa WAV Converter. Após, as 

gravações foram editadas no programa Soud Fourge Pro 10.0. De cada emissão, os 

três primeiros e os três últimos segundos da amostra foram excluídos, 

permanecendo as emissões realizadas durante 4 segundos. Para a análise das 

emissões monossilábicas, foi utilizado o programa Motor Speech Profile Advanced 

(MSP), Modelo 5141, versão: 2.5.2 da KayPentax que fornece automaticamente os 

parâmetros listados no Quadro 1. No ajuste de captura foi utilizada taxa de 

amostragem de 11025Hz. 

A análise da sequência [pataka] foi realizada quantitativamente a partir do 

programa Sound Forge Pro 10.0. A contagem do número das sequências 

trissílabicas por segundo foi realizada de forma manual, com o apoio da pista visual 

e auditiva, após demarcação do tempo analisado. 

 
Quadro 1 - Parâmetros considerados na análise das emissões monossilábicas 

Parâmetros Unidade Descrição 

avr Média da taxa da DDC /s 
Números de vocalizações por segundo, que 
representa a velocidade da DDC. 

avp Média do período da DDC ms Tempo médio entre as vocalizações.  

sdp Desvio-padrão do período da DDC ms  

cvp 
Coeficiente de variação do período 
da DDC 

% 
Mede o grau de variação da taxa no período, 
indicando a habilidade em manter uma taxa de 
vocalizações constante.  

jit Perturbações do período da DDC % 
Mede o grau de variação ciclo a ciclo no período, 
indicando a habilidade em manter uma taxa de 
vocalizações constante. 

cvi 
Coeficiente de variação do pico de 
intensidade da DDC 

% 
Mede o grau de variação da intensidade no pico de 
cada vocalização, indicando a habilidade em manter 
a intensidade das vocalizações.  

s= segundos; ms= milissegundos; %= porcentagem. 
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Para verificar se as análises realizadas pelo programa MSP poderiam ser 

consideradas confiáveis, tendo em vista que as gravações não foram realizadas em 

ambiente tratado acusticamente e apresentavam ruído de fundo, foi realizada a 

análise manual da taxa da DDC das emissões monossilábicas por meio do programa 

Sound Forge Pro 10.0. A comparação dos resultados obtidos pelos dois métodos de 

análise, manual e pelo programa MSP, foi averiguada pelo teste t pareado, pelo erro 

de Dahlberg e pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse. Para todas as emissões, 

não foi constatada diferença significante entre os dois métodos (Tabela 2) e assim, 

foi considerada a análise do programa MSP. 

 

Tabela 2 - Comparação entre os dois métodos de análise da taxa da diadococinesia oral, nas 
emissões [ta] e [ka] 

Emissões 
Erro sistemático 

(t pareado) 
Erro casual 
(Dahlberg) 

Coeficiente de  
Correlação Intraclasse 

[ta] t = 0,148 / p = 0,884 0,117 0,98 

[ka] t = 1,837 / p = 0,076 0,162 0,96 

 

 

4.3.2  Mastigação 

 

Para a avaliação clínica da mastigação, foi utilizado um biscoito do tipo wafer 

sabor chocolate (Bauducco®) como alimento da prova. Os indivíduos foram 

orientados a mordê-lo e a mastigá-lo de forma habitual. 

Na análise, foram considerados os aspectos relacionados à incisão, 

trituração, fechamento labial, velocidade, ruído, contrações musculares atípicas e 

padrão mastigatório. Cada item recebeu uma pontuação de acordo com o resultado. 

A incisão foi classificada como anterior (0), lateral (1) ou outra (1), como quebrar o 

alimento em pedaços com as mãos antes de levá-lo à boca. A trituração do alimento 

poderia ser realizada pelos dentes posteriores (0), pelos dentes anteriores (1) ou 

com a língua (1). O fechamento labial foi assinalado como sistemático (0), 

assistemático (1) ou ausente (2). A velocidade poderia estar adequada (0), 

aumentada (1) ou diminuída (1). A mastigação ruidosa foi assinalada como não (0) 

ou sim (1). As contrações musculares não esperadas poderiam estar ausentes (0) 

ou presentes (1). 



4 Casuística e Métodos 

 

52 

5
2
 

Também, o padrão mastigatório foi classificado como bilateral alternado (0), 

unilateral preferencial (0), bilateral simultâneo (1) ou unilateral crônico (2). Para este 

resultado, foi realizada a análise a partir da contagem visual dos números de golpes 

mastigatórios nos lados direito e esquerdo da cavidade oral: bilateral alternado, 

quando os golpes ocorreram 50% das vezes em cada lado ou 40% em um lado e 

60% no outro lado; bilateral simultâneo, com os golpes realizados em ambos os 

lados da cavidade oral em 95% das vezes; unilateral preferencial quando os golpes 

aconteceram no mesmo lado em 61 a 94% das vezes; unilateral crônico, quando os 

golpes ocorreram no mesmo lado 95 a 100% das vezes (FELÍCIO et al., 2010).  

Com a soma das pontuações, melhor resultado foi igual a zero e pior 

resultado igual a 9.  

 

 

4.3.2.1  Eletromiografia da mastigação 

 

Para o registro da atividade eletromiográfica foi utilizado o equipamento BTS 

FREEMG 300, de oito canais (BTS Bioengineering®).  

Para a realização do exame, a pele dos indivíduos foi limpa com álcool 70% 

e gaze para reduzir a sua impedância. Eletrodos de superfície bipolar de cloreto de 

prata (Hal Ind. Com. Ltda.), com 10 mm de diâmetro e com distância intereletrodos de 

21±1mm, foram posicionados paralelamente às fibras dos músculos masseter e 

temporal anterior de ambos os lados. Durante o exame, os indivíduos permaneceram 

sentados, com os pés apoiados no chão e com a cabeça paralela ao solo. 

Primeiro, para a normalização do sinal eletromiográfico, foi registrada a 

Máxima Contração Voluntária (MCV) com roletes de algodão (Roeka Luna, 10 mm de 

espessura) interpostos bilateralmente nos primeiros molares/segundo pré-molares, 

durante 5 segundos. 

Após, foi realizada a mastigação unilateral de goma de mascar sem açúcar 

(Trident®), à direita e depois à esquerda. Os indivíduos mascaram a goma para 

amaciá-la e depois colocaram o bolo de goma sobre a língua. Então, iniciaram a 

mastigação unilateral da goma durante 20-25 ciclos do lado direito e após, do lado 
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esquerdo. Os potenciais eletromiográficos produzidos nos primeiros 15 segundos de 

cada mastigação unilateral foi padronizado (μV/μV x 100).  

Os registros foram realizados pelo programa BTS Dental Contact Analyser. 

Os arquivos referentes aos registros de cada sujeito foram analisados pelo programa 

Smart Analyser, após pelo MatLab 2011 e finalmente pelo Lissajous para a análise 

bivariada e simultânea da atividade diferencial do masseter e temporal. A 

representação em eixos cartesianos foi efetuada com a atividade diferencial do 

masseter direito-esquerdo, como a coordenada X, e a atividade diferencial do 

temporal direito-esquerdo, como coordenada Y. Para cada paciente a atividade 

absoluta (μVs), diretamente calculada da amplitude dos potenciais eletromiográficos 

em RMS, registrada durante a mastigação, e a atividade normalizadas dos potenciais 

eletromiográficos (μV/μVs%) foram calculadas. Desta forma, os índices 

eletromiográficos normalizados foram obtidos e estão descritos a seguir (FERRARIO 

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

A frequência mastigatória refere-se ao número de ciclos mastigatórios por 

segundo. O coeficiente de impacto total está relacionado à atividade muscular total 

computada como a média dos potenciais eletromiográficos pelo tempo. Já o impacto 

por ciclo (%) é calculado como o impacto pelo número de ciclos mastigatórios. O 

índice de simetria da mastigação (SMI, %) avalia se os testes de mastigação direita e 

esquerda foram realizados com padrão muscular simétrico, do centro das duas elipses 

de confiança. Possui variação entre 0% (padrão muscular assimétrico) e 100% 

(padrão muscular simétrico). Por fim, a razão trabalho e balanceio está relacionada à 

diferença entre os lados de trabalho e balanceio dos músculos masseter e temporal, 

representados pelas coordenadas ΔM e ΔT respectivamente, sendo que valores 

positivos indicam uma prevalência da atividade muscular do lado de trabalho. Os 

índices foram analisados para todos os sujeitos, exceto para a razão 

trabalho/balanceio. Para este índice, três sujeitos do grupo controle e um do grupo 

DTM foram excluídos, pois apresentaram valores discrepantes aos valores de corte 

estabelecidos. 
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4.3.3  Deglutição 

 

A avaliação da deglutição foi realizada durante a ingestão habitual de sólido 

(um biscoito do tipo wafer sabor chocolate da Bauducco®) e dirigida de líquido. Para 

a deglutição do sólido, os indivíduos foram orientados a comer o biscoito de forma 

habitual. Por fim, para a deglutição dirigida de líquido, os indivíduos receberam um 

copo de 200 ml contendo cerca de 100 ml de água. Foram orientados a colocar um 

volume de água na boca (quantidade habitual), abaixar o copo e deglutir quando 

solicitado, por três vezes. 

Para a análise, foram considerados os aspectos referentes à postura de 

lábios e de língua, contenção do alimento/líquido, contração do orbicular e do 

mentual, movimento de cabeça, ruído, coordenação e resíduo após deglutir (item 

considerado somente para o sólido). As avaliadoras atribuíram uma pontuação para 

cada item analisado de acordo com o resultado: postura de lábios fechados (0), 

fechados parcialmente (1), lábio inferior tocando os dentes superiores (1) ou abertos 

(2); postura da língua não se vê (0), atrás dos dentes (0), contra os dentes (1) ou 

entre os dentes (2); contenção do alimento/líquido adequada (0), parcial (1) ou 

inadequada (2); contração do orbicular adequada (0), pouca (1) ou acentuada (2); 

contração do mentual ausente (0), pouca (1) ou acentuada (2); movimento de 

cabeça ausente (0) ou presente (1); ruído ausente (0) ou presente (1); coordenação 

adequada (0), engasgo (1) ou tosse (1); resíduo após deglutir ausente (0) ou 

presente (1). 

A pontuação total das duas provas indicou melhor resultado igual a zero e 

pior igual a 28. 

 

 

4.3.4  Fala 

 

As provas para avaliação clínica da fala consistiram na fala espontânea e 

automática, nomeação de figuras e coordenação motora da fala. Para fala 

espontânea, os indivíduos receberam a seguinte orientação: “diga o seu nome e 

quantos anos tem; diga o que faz (estuda, trabalha); conte uma viagem (passeio) 

que fez e gostou”. Já para a fala automática, foi solicitada a contagem de 0 a 20, 
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dias da semana e meses do ano. Para a nomeação de figuras foi utilizada uma 

prancha contendo figuras foneticamente balanceadas, sendo estas nomeadas pelos 

indivíduos. Por fim, para a coordenação motora na fala foi solicitada a emissão 

rápida e repetida, por 10 segundos, das sílabas [ta], [ka] e sequência trissilábica 

[pataka]. 

Na análise da fala espontânea, fala automática e nomeação de figuras, os 

avaliadores verificaram a ocorrência de omissão, substituição e distorção. De acordo 

com o resultado, estes aspectos foram pontuados como ausente (0), assistemática 

(1) ou sistemática (2), além da indicação do(s) fone(s) alterado(s), quando presente. 

Para a coordenação motora da fala, a velocidade e o ritmo das emissões foram 

pontuados como adequados (0) ou inadequados (1). 

Os aspectos gerais da fala também foram verificados e receberam 

pontuação, sendo eles: saliva deglutida (0), acumulada na comissura direita e/ou 

esquerda (1), acumulada no lábio inferior (1), espirra (2) ou baba (3); abertura da 

boca normal (0), reduzida (1) ou exagerada (1); posição da língua adequada (0), no 

assoalho (1), anteriorizada (2), posteriorizada (2) ou ponta baixa e laterais altas (2); 

movimento labial adequado (0), reduzido (1) ou exagerado (1); movimento 

mandibular com trajetória adequada (0), desvio à direita (1), desvio à esquerda (1), 

anteriorizado (1); ressonância com equilíbrio oronasal (0), uso reduzido nasal (1), 

uso excessivo nasal (1), laringofaríngea (1); precisão articulatória adequada (0), 

imprecisão assistemática (1) ou imprecisão sistemática (2); velocidade normal (0), 

aumentada (1) ou reduzida (1); coordenação pneumofonoarticulatória adequada (0) 

ou alterada (1). 

A soma das pontuações das cinco provas igual a zero revelou melhor 

resultado e igual a 42 pior resultado. 

 

 

4.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram computados em planilha do Excel (Microsoft Office®) e 

analisados pela estatística descritiva. 
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Para a comparação entre os grupos DTM e Controle, as variáveis 

categóricas referentes à tonicidade e mobilidade de língua, bem como às funções de 

mastigação, deglutição e fala foram analisadas pelo teste estatístico não-

paramétrico de Mann-Whitney. Para os dados contínuos relacionados à pressão de 

língua, ao controle motor oral e aos índices eletromiográficos, primeiramente foi 

verificada a distribuição dos dados por meio do teste de normalidade de Shapiro-

Wilk. Em seguida, foi aplicado o teste estatístico paramétrico t de Student para os 

dados com distribuição normal, bem como o teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

para os dados com distribuição anormal. O Quadro 2 apresenta a distribuição da 

amostra quanto à análise da normalidade dos dados. 

Na análise da influência da função da língua nas funções orofaciais, foi 

aplicado o teste estatístico não-paramétrico de Correlação de Spearman para 

verificar a relação entre tônus, mobilidade, pressão de língua, controle motor oral e 

mastigação, deglutição e fala. Este mesmo teste também foi aplicado para relacionar 

a pressão de língua e os índices eletromiográficos, pois os dados das provas 

elencadas para esta análise apresentaram distribuição anormal, segundo o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk. 

As correlações foram classificadas de acordo com o valor de r: fraca (0,10 a 

0,30), moderada (0,40 a 0,60) ou forte (0,70 a 1) (DANCEY; REIDY, 2006). 

Para realizar as correlações, primeiramente os grupos DTM e Controle foram 

analisados como um todo (n=45), pois se esperava que as relações ficassem mais 

evidentes pelas diferenças entre os grupos. Adicionalmente, esta correlação foi 

efetuada somente para o grupo DTM (n=30) para verificar os achados relacionados 

aos indivíduos com disfunção.  

Os testes foram realizados por meio do programa SigmaPlot 12.0 (Systat 

Software, Inc. SigmaPlot for Windows) e o nível de significância adotado foi p<0,05. 
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Quadro 2 - Distribuição da amostra quanto à análise de normalidade dos dados, segundo o teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk 

Provas Distribuição Normal Distribuição Anormal 

Pressão de língua 

- Elevação - Lateralização 

- Protrusão - Teste de Fadiga 

- Deglutição  

Controle motor oral 

- Média da taxa da DDC para [ta] 
e [ka] 

- Média da taxa da DDC para 
[pataka] 

- Média do período da DDC para 
[ta] e [ka] 

- Desvio-padrão do período da 
DDC para [ta] e [ka] 

- Coeficiente de variação do pico 
da intensidade da DDC para [ta] 

- Coeficiente de variação do 
período da DDC para [ta] e [ka] 

 
- Perturbações do período da 

DDC para [ta] e [ka] 

 
- Coeficiente de variação do pico 

da intensidade para [ka] 

Índices eletromiográficos 

- Impacto da atividade total à 
esquerda e média 

- Impacto da atividade total à 
direita 

- Impacto da atividade por ciclo à 
direita, à esquerda e média 

- Frequência mastigatória à 
direita 

- Frequência mastigatória à 
esquerda e média 

- Índice de simetria mastigatória 

 - Razão trabalho e balanceio 

DDC= diadococinesia oral. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para caracterização do grupo DTM, foram selecionadas as informações 

referentes ao tipo e à severidade da DTM. Os dados do tipo foram coletados pelo 

protocolo RDC/TMD citado anteriormente e estão dispostos no Apêndice A. Todos 

os indivíduos apresentaram componente articular e 18 também tiveram envolvimento 

muscular.  

Os resultados da aplicação do Protocol for Multi-Professional Centers for the 

Determination of Signs and Symptoms of Temporomandibular Disorders 

(ProDTMMulti - Parte II) (FELÍCIO et al., 2004; FELÍCIO; MELCHIOR; DA SILVA, 

2009) podem ser visualizados no Apêndice B. Ao analisar o grau de severidade 

classificado para cada sinal e sintoma considerado no protocolo, pelo escore parcial, 

nota-se predomínio do grau 0 e 1 indicando sintomatologia ausente ou leve 

(FELÍCIO et al., 2004). 

Dos 30 indivíduos com DTM, sete procuraram tratamento para DTM e 

estavam aguardando o início da intervenção. Os demais participaram da pesquisa 

voluntariamente, por perceberem o estalido ou porque foram avaliados para 

participarem do grupo controle e no momento da avaliação foram diagnosticados 

com deslocamento de disco com redução. 

 

 

5.2  FUNÇÃO DE LÍNGUA 

 

5.2.1  Tonicidade 

 

O resultado da avaliação da tonicidade da língua para os grupos DTM e 

Controle pode ser visualizado no Gráfico 1.  

Ao observar a porcentagem da distribuição nos grupos, pode ser verificada 

maior ocorrência de tônus diminuído para o grupo DTM e tônus normal para o grupo 
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Controle. Porém, ao comparar a pontuação obtida no grupo DTM (mediana = 1, 

mínimo = 0, máximo = 1) com os encontrados no grupo Controle (mediana = 0, 

mínimo = 0, máximo = 1), não foi detectada diferença entre os grupos, segundo o 

Teste Mann-Whitney (p=0,136).  

 

 

Gráfico 1 -  Distribuição, em porcentagem, dos indivíduos dos grupos DTM e 
Controle quanto à tonicidade da língua 

 

 

5.2.2  Mobilidade 

 

A pontuação obtida na prova de mobilidade de língua para cada movimento 

está descrita na Tabela 3, com a representação em número e porcentagem dos 

indivíduos dos grupos DTM e Controle. 
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Tabela 3 -  Distribuição dos indivíduos dos grupos DTM e Controle, considerando a pontuação obtida 
em cada movimento na prova de mobilidade de língua 

Movimento Pontuação 
DTM  Controle 

n %  n % 

Protrair  0 30 100,00  15 100,00 

 1 0 0,00  0 0,00 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 0 0,00  0 0,00 

Pontos cardeais 0 30 100,00  15 100,00 

 1 0 0,00  0 0,00 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 0 0,00  0 0,00 

Ápice na papila 0 30 100,00  15 100,00 

 1 0 0,00  0 0,00 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 0 0,00  0 0,00 

Ápice na bochecha  0 30 100,00  15 100,00 

Direita 1 0 0,00  0 0,00 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 0 0,00  0 0,00 

Ápice na bochecha  0 30 100,00  15 100,00 

Esquerda 1 0 0,00  0 0,00 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 0 0,00  0 0,00 

Estalar o ápice 0 24 80,00  14 93,33 

 1 6 20,00  1 6,67 

 2 0 0,00  0 0,00 

 1+2 6 20,00  1 6,67 

Sugar  0 24 80,00  11 73,33 

 1 3 10,00  3 20,00 

 2 3 10,00  1 6,67 

 1+2 6 20,00  4 26,67 

Vibrar  0 21 70,00  12 80,00 

 1 7 23,33  2 13,33 

 2 2 6,77  1 6,67 

 1+2 9 30,00  3 20,00 
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Ao comparar a pontuação total obtida no grupo DTM com a do grupo 

Controle, de acordo com o Teste Mann-Whitney não foi detectada diferença entre os 

grupos para os escores relacionados à mobilidade de língua (Tabela 4). 

 

Tabela 4 -  Pontuação obtida na prova de mobilidade de língua para os grupos DTM e Controle, com 
mediana, mínimo e máximo 

Prova 
Grupo DTM  Grupo Controle 

Valor de p 
Mediana Máximo Mínimo  Mediana Máximo Mínimo 

Mobilidade 0 5 0  0 3 0 0,945 

 

 

5.2.3  Pressão 

 

O resultado da mensuração da pressão da língua nas provas de elevação, 

lateralização, protrusão, deglutição e teste de fadiga dos grupos DTM e Controle 

está disposto na Tabela 5. Ao comparar os dados entre os grupos para cada prova 

pelo teste estatístico (teste t de Student ou Mann-Whitney), não foi observada 

diferença significante. 

 

Tabela 5 - Apresentação dos valores da pressão de língua, em kilopaskal (kPa), nos grupos DTM e 
Controle, nas provas de elevação, lateralização à direita, lateralização à esquerda, 
protrusão, deglutição e teste de fadiga 

Provas 
Grupo DTM  Grupo Controle 

Valor de p 
Média Desvio Padrão  Média  Desvio Padrão 

Elevação 56,333 11,260  58,200 12,996 0,621 

Lateralização à direita 35,367 10,196  35,667 13,526 0,837 

Lateralização à esquerda 34,933 9,347  32,267 13,139 0,339 

Protrusão 44,133 11,927  49,600 16,483 0,210 

Deglutição 34,333 14,667  32,733 10,613 0,709 

Teste de Fadiga 19,267 9,854  16,867 7,328 0,440 
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5.2.4  Diadococinesia oral 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado da diadococinesia (DDC) oral dos grupos 

DTM e Controle, de acordo com os parâmetros analisados, para as emissões [ta], 

[ka] e [pataka]. Ao comparar os valores obtidos entre os grupos, pode ser observada 

diferença significante para a média da taxa e a média do período da DDC na 

emissão [ta]. Pela média da taxa, o grupo DTM apresentou menor velocidade nas 

emissões por segundo do que o grupo Controle. De acordo com a média do período, 

inversamente proporcional à taxa, o grupo DTM dispendeu maior tempo entre as 

vocalizações. 

 

Tabela 6 - Diadococinesia oral dos grupos DTM e controle, média e desvio padrão, nas emissões 
[ta], [ka] e [pataka] 

Parâmetros Grupo 
[ta]  [ka]  [pataka] 

Média (DP)  Média (DP)  Média (DP) 

avr (emissão/s) 
DTM 5,905 (0,862)  5,516 (0,831)  2,266 (0,216) 
Controle 6,584 (0,932)  5,87 (0,728)  2,560 (0,784) 
p 0,019*  0,169  0,198 

avp (ms) 
DTM 172,800 (24,680)  185,266 (27,687)   
Controle 154,891 (23,066)  172,967 (22,699)  - 
p 0,024*  0,144   

sdp (ms) 
DTM 23,221 (16,146)  30,636 (18,497)   
Controle 21,701 (14,536)  30,410 (19,246)  - 
p 0,990  0,745   

cvp (%) 
DTM 13,468 (8,968)  16,589 (9,836)   
Controle 13,851 (8,777)  17,767 (11,279)  - 
p 0,463  0,866   

jit (%) 
DTM 2,709 (1,784)  3,148 (1,717)   
Controle 2,402 (1,543)  3,340 (1,766)  - 
p 0,800  0,727   

cvi (%) 
DTM 3,045 (0,946)  3,337 (0,935)   
Controle 2,838 (1,030)  3,101 (0,973)  - 
p 0,506  0,448   

*diferença significante pelo teste t de Student. 
DP= desvio padrão; p= valor de p; avr= média da taxa da DDC; avp= média do período da DDC; sdp= desvio-padrão do 
período da DDC; cvp= coeficiente de variação do período da DDC; jit= perturbações do período da DDC; cvi= coeficiente de 
variação do pico da intensidade da DDC; s= segundos; ms= milissegundos; %= porcentagem; -= não realizado. 
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5.3  FUNÇÕES OROFACIAIS 

 

O resultado da pontuação da avaliação clínica da mastigação, deglutição e 

fala pode ser visualizado na Tabela 7. Não foi encontrada diferença entre os grupos 

para cada função, segundo o teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela 7 - Pontuação obtida nas funções de mastigação, deglutição e fala para os grupos DTM e 
Controle, com mediana, mínimo e máximo 

Função 
Grupo DTM  Grupo Controle 

Valor de p 
Mediana Máximo Mínimo  Mediana Máximo Mínimo 

Mastigação 1 4 0  1 2 0 0,215 

Deglutição 1,5 5 0  2 3 0 0,664 

Fala 1,5 5 0  1 4 0 0,063 

 

Com relação à eletromiografia da mastigação, não foi observada diferença 

entre os grupos para cada índice eletromiográfico analisado (Tabela 8), segundo o 

teste estatístico t de Student ou de Mann-Whitney. 

 

Tabela 8 - Comparação ente os índices eletromiográficos obtidos durante a mastigação unilateral à 
direita e à esquerda para os grupos DTM e Controle 

Índice Lado 
Grupo DTM  Grupo Controle Valor 

de p Média DP  Média DP 

Impacto da atividade total (%) 

Direito 747,923 478,137  652,927 236,766 0,875 

Esquerdo 759,177 405,018  645,233 276,828 0,333 

Média 753,55 413,075  649,08 244,132 0,373 

Impacto da atividade por ciclo (%) 

Direito 40,280 19,644  32,687 9,715 0,166 

Esquerdo 37,897 18,201  30,633 9,940 0,158 

Média 39,088 18,247  31,66 9,309 0,147 

Frequência mastigatória (ciclos/s) 

Direito 1,228 0,361  1,315 0,219 0,709 

Esquerdo 1,304 0,270  1,373 0,273 0,427 

Média 1,266 0,267  1,344 0,240 0,345 

SMI (%) - 66,97 21,296  62,236 28,059 0,763 

ΔM (%) - 65,86 29,15  64,82 23,10 0,699 

ΔT (%) - 34,98 48,97  57,41 31,93 0,258 

DP= desvio padrão; SMI (symmetric mastication index)= índice de simetria mastigatória; ΔM= razão trabalho/balanceio do 
músculo masseter;  ΔT= razão trabalho/balanceio do músculo temporal; %= porcentagem; s= segundos. 
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5.4  RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO DE LÍNGUA E FUNÇÕES OROFACIAIS 

 

Ao correlacionar o resultado da tonicidade, mobilidade e pressão de língua 

com as funções de mastigação, deglutição e fala, foi observada forte correlação 

positiva entre mobilidade de língua e deglutição, correlação negativa fraca entre 

pressão de língua na protrusão e deglutição, bem como correlação negativa entre 

pressão na deglutição de saliva com a função de deglutição, sendo fraca para o 

grupo como um todo e moderada para o grupo DTM analisado separadamente, 

segundo a correlação Spearman (Tabela 9). Desta forma, quanto maior a pontuação 

da mobilidade da língua, maior foi a pontuação na deglutição, indicando que à 

medida que ocorre alteração na mobilidade de língua, pior é a função da deglutição. 

Também, quanto menor foi a pressão de língua na protrusão e deglutição de saliva, 

maior foi a pontuação na deglutição, indicando que à medida que ocorre alteração 

na deglutição, menor é a pressão da língua na protrusão e na deglutição de saliva 

para os indivíduos com DTM. 

 

Tabela 9 - Coeficiente de correlação entre condições funcionais da língua (tonicidade, mobilidade e 
pressão) e funções de mastigação, deglutição e fala, considerando os grupos DTM e 
Controle em sua totalidade e o grupo DTM separadamente 

Função 

Mastigação  Deglutição  Fala 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 
 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 
 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

Tonicidade  0,132  0,0985  0,004 -0,052  -0,040 -0,140 

Mobilidade  0,063  0,134   0,735*   0,741*   0,216  0,266 

Pressão elevação - -  -0,163 -0,096   0,119 -0,010 

Pressão lateralização D -0,116 -0,207  - -  - - 

Pressão lateralização E -0,170 -0,228  - -  - - 

Pressão protrusão - -  -0,305* -0,366*   0,011  0,058 

Pressão deglutição - -  -0,394* -0,499*  - - 

Teste de Fadiga  0,008  0,216  0,134 0,245  -0,012 -0,253 

*relação entre função da língua e deglutição, segundo a correlação de Spearman. 
D= direita; E= esquerda; DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo Controle; -= não efetuada correlação. 

 

O controle motor oral refinado da língua, averiguado por meio da DDC das 

emissões [ta], [ka] e [pataka], foi relacionado com as funções de mastigação, 

deglutição e fala. 
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Na mastigação, não foi observada correlação em nenhum dos parâmetros 

da DDC analisados (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Coeficiente de correlação entre mastigação e diadococinesia (DDC) oral, nas emissões 
[ta], [ka] e [pataka], considerando os grupos DTM e Controle em sua totalidade e o grupo 
DTM separadamente 

Parâmetros 

[ta] 
 

[ka] 
 

[pataka] 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30)  

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30)  

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

avr (emissão/s) -0,213 -0,130 
 

-0,173 -0,191 
 

-0,106 -0,016 

avp (ms)  0,213  0,130 
 

 0,173  0,191 
 

- - 

sdp (ms)  0,179  0,210 
 

 0,194  0,104 
 

- - 

cvp (%)  0,092  0,131 
 

 0,188  0,119 
 

- - 

jit (%)  0,159  0,193 
 

 0,179  0,115 
 

- - 

cvi (%)  0,222  0,281 
 

 0,078  0,045 
 

- - 

avr= média da taxa da DDC; avp= média do período da DDC; sdp= desvio padrão do período da DDC; cvp= coeficiente de 
variação do período da DDC; jit= perturbações do período da DDC; cvi= coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC; s= segundos; ms= milissegundos; %= porcentagem; DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo 
Controle; -= não realizado. 

 

A deglutição apresentou correlação negativa com a média da taxa da DDC e 

positiva com a média do período da DDC, ambas para as emissões [ta] e [ka], sendo 

de fraca para os grupos considerados como um todo e moderada para o grupo DTM 

isoladamente. Desta forma, quanto maior a pontuação obtida na deglutição, menor 

foram as emissões por segundo e maior foi o tempo médio entre as vocalizações.  

Também, houve correlação positiva entre deglutição e desvio-padrão e 

perturbações do período da DDC somente para a emissão [ka] e para os grupos em 

sua totalidade, sendo considerada fraca. Assim, quanto maior foi a pontuação da 

deglutição, menor foi a habilidade de manter constante a taxa de vocalizações.  

A Tabela 11 ilustra a relação da DDC oral e deglutição. 
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Tabela 11 -  Coeficiente de correlação entre deglutição e diadococinesia (DDC) oral, nas emissões 
[ta], [ka] e [pataka], considerando os grupos DTM e Controle em sua totalidade e o grupo 
DTM separadamente 

Parâmetros 

[ta] 
 

[ka] 
 

[pataka] 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30)  

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30)  

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

avr (emissão/s) -0,399* -0,424* 
 

-0,386* -0,446* 
 

-0,265 -0,178 

avp (ms)  0,399*  0,424* 
 

 0,386*  0,446* 
 

- - 

sdp (ms) 0,199 0,234 
 

 0,320* 0,251 
 

- - 

cvp (%) 0,069 0,081 
 

0,235 0,191 
 

- - 

jit (%) 0,224 0,254 
 

 0,301* 0,298 
 

- - 

cvi (%) 0,225 0,300 
 

0,230 0,194 
 

- - 

*relação entre controle motor oral e deglutição, segundo Correlação de Spearman.  
avr= média da taxa da DDC; avp= média do período da DDC; sdp= desvio padrão do período da DDC; cvp= coeficiente de 
variação do período da DDC; jit= perturbações do período da DDC; cvi= coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC; s= segundos; ms= milissegundos; %= porcentagem; DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo 
Controle; -= não realizado.  

 

Não houve nenhuma correlação entre a fala e a DDC oral considerando o 

grupo como um todo e o grupo DTM em particular (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Coeficiente de correlação entre fala e diadococinesia (DDC) oral, nas emissões [ta], [ka] 
e [pataka], considerando os grupos DTM e Controle em sua totalidade e o grupo DTM 
separadamente 

Parâmetros 

[ta]  [ka]  [pataka] 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

avr (emissão/s) -0,199 -0,144  -0,243 -0,160  -0,043 0,250 

avp (ms)  0,199  0,144   0,242  0,159  - - 

sdp (ms)  0,087  0,003  -0,035  0,270  - - 

cvp (%)  0,011 -0,086  -0,105  0,212  - - 

jit (%)  0,701 -0,025  -0,017  0,316  - - 

cvi (%)  0,084  0,032  -0,079  0,028  - - 

avr= média da taxa da DDC; avp= média do período da DDC; sdp= desvio padrão do período da DDC; cvp= coeficiente de 
variação do período da DDC; jit= perturbações do período da DDC; cvi= coeficiente de variação do pico da intensidade da 
DDC; s= segundos; ms= milissegundos; %= porcentagem; DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo 
Controle; -= não realizado.  

 

Os índices eletromiográficos da mastigação unilateral, considerando a média 

dos valores obtidos, foram correlacionados com a tonicidade e mobilidade de língua 

(Tabela 13 e 14), bem como a pressão de lateralização à direita e à esquerda, 

considerando o lado da mastigação (Tabela 15). 
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Foi observada correlação positiva entre a frequência mastigatória e a 

mobilidade de língua, segundo a correlação de Spearman, sendo fraca para os 

grupos considerados como um todo e moderada para o grupo DTM separadamente 

(Tabela 13). Desta forma, pode ser observado que maiores números de ciclos 

mastigatórios por segundo foram necessários à medida que ocorreu alteração na 

mobilidade da língua. Também, houve correlação negativa fraca entre a razão 

trabalho/balanceio e mobilidade da língua para o grupo considerado como um todo 

(Tabela 14). Assim, quanto menor a razão trabalho/balanceio, maior a pontuação na 

mobilidade de língua, indicando que quanto maior a participação da musculatura 

mastigatória do lado de balanceio, maior foi a alteração na função da língua. 

 

Tabela 13 - Coeficiente de correlação entre os índices eletromiográficos da mastigação unilateral, 
média dos lados direito e esquerdo, com a tonicidade e mobilidade de língua, 
considerando os grupos DTM e Controle em sua totalidade e o grupo DTM 
separadamente 

Índice Eletromiográfico 

Tonicidade  Mobilidade 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

Impacto total (%) -0,039 -0,063   0,0717  0,042 

Impacto por ciclo (%)  0,013 -0,055  -0,041 -0,182 

FM (ciclo/s) -0,102 -0,021     0,310*    0,512* 

SMI (%) -0,085 -0,248    0,041   0,094 

*correlação positiva segundo teste de Spearman. 
FM= frequência mastigatória; SMI= índice de simetria mastigatória; %= porcentagem; s= segundos; DTM= grupo com 
Disfunção Temporomandibular; C= grupo Controle.  

 

Tabela 14 - Coeficiente de correlação entre os índices eletromiográficos da mastigação unilateral 
com a tonicidade e mobilidade de língua, considerando os grupos DTM e Controle em 
sua totalidade e o grupo DTM separadamente 

Índice Eletromiográfico 

Tonicidade  Mobilidade 

DTM+C 
(n=41) 

DTM 
(n=29) 

 DTM+C 
(n=41) 

DTM 
(n=29) 

ΔM (%) -0,009 0,101  -0,312* -0,243 

ΔT (%)  0,057 0,501  0,038  0,192 

*correlação negativa segundo teste de Spearman. 
ΔM= razão trabalho/balanceio do músculo masseter; ΔT= razão trabalho/balanceio do músculo temporal; %= porcentagem; 
DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo Controle. 
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Também, houve correlação negativa moderada entre impacto total e impacto 

por ciclo na mastigação do lado direito com a pressão de língua durante a 

lateralização à direita, segundo a correlação de Spearman, somente para o grupo 

DTM analisado isoladamente. Assim, quanto menor a pressão de língua na 

lateralidade à direita, maior foi o gasto de energia da musculatura mastigatória do 

lado direito para os indivíduos com DTM. Ainda, houve correlação negativa entre a 

frequência mastigatória do lado esquerdo com a pressão de língua na lateralização à 

esquerda, classificada como fraca para a análise dos grupos como um todo e 

moderada para o grupo DTM separadamente. Desta forma, com a diminuição da 

pressão de língua na lateralidade à esquerda, foram realizados maiores números de 

ciclos mastigatórios à esquerda por segundo (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Coeficiente de correlação entre os índices eletromiográficos da mastigação unilateral à 
direita e à esquerda com a pressão de língua à direita e à esquerda, considerando os 
grupos DTM e Controle em sua totalidade e o grupo DTM isolado 

Índice 
Eletromiográfico 

Lado 

Pressão Lateralização D  Pressão Lateralização E 

DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

 DTM+C 
(n=45) 

DTM 
(n=30) 

Impacto total (%) 
D -0,223  -0,455*    
E    -0,114 -0,238 

Impacto por ciclo (%) 
D -0,198  -0,414*    
E    -0,038 -0,160 

Frequência 
Mastigatória (ciclo/s) 

D -0,134 -0,317    
E     -0,368*  -0,531* 

*correlação negativa segundo teste de Spearman. 
D= direita; E= esquerda; DTM= grupo com Disfunção Temporomandibular; C= grupo Controle; %= porcentagem; s= segundos. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A relação entre função de língua e funções orofaciais, já reconhecida em 

indivíduos sem comprometimento do sistema estomatognático, foi investigada, em 

indivíduos com disfunção temporomandibular (DTM), no presente estudo. Ao 

consultar a literatura disponível, não foram encontrados trabalhos que abordassem 

tal relação, fato que atribui o caráter inédito para esta pesquisa. 

Para compor a amostra, foram selecionados adultos jovens, de ambos os 

gêneros, divididos em dois grupos: DTM e Controle.  Na distribuição da amostra, 

buscou-se manter a proporção entre os gêneros nos grupos, tendo em vista o maior 

número de mulheres no grupo DTM. O predomínio de sinais e sintomas de DTM em 

mulheres é relatada na literatura, sendo relacionado a fatores biológicos, 

anatômicos, hormonais e psicossociais (LERESCHE, 1997; KITSOULIS et al., 2011; 

SHARMA et al., 2011; BAGIS et al., 2012).  

Os indivíduos do grupo DTM apresentaram características específicas 

relacionadas ao diagnóstico e ao grau de severidade dos sinais e sintomas da 

disfunção. Todos foram classificados com deslocamento de disco com redução. 

Além do componente articular, pouco mais da metade (60%) tinha envolvimento 

muscular. Para estes indivíduos, a disfunção pareceu não ter impacto nas funções 

orofaciais, uma vez que o grau de severidade da DTM foi baixo e poucos 

procuraram por tratamento, sendo a maioria voluntários advindos da comunidade 

local. De forma semelhante, no estudo Felício et al. (2013) os sujeitos da pesquisa 

não haviam procurado tratamento para a DTM e apresentaram severidade de grau 

leve a moderado, além de disfunção com componente muscular e articular e de 

curta duração. 

Para avaliação das condições funcionais da língua, bem como das funções 

de mastigação, deglutição e fala, foram elencadas avaliações clínicas e 

instrumentais, as quais se complementam no processo diagnóstico e permitem 

estabelecer o planejamento terapêutico adequado na prática clínica.  

Um dos aspectos avaliados referentes à função de língua foi a tonicidade. 

Como resultado, embora tenha sido encontrada maior ocorrência de tônus diminuído 

no grupo DTM e tônus normal no grupo Controle, a diferença entre os grupos não foi 
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significante. Rodrigues et al. (1998) também observaram ocorrência de hipotonia de 

língua em indivíduos com DTM, em porcentagem semelhante ao do presente 

estudo, mas não a comparam com grupo controle. 

No resultado obtido na análise da mobilidade de língua, não foi observada 

diferença entre os grupos DTM e Controle, concordando com Felício et al. (2012), 

sendo comum aos dois estudos maior número de sujeitos no grupo DTM em relação 

ao Controle, sendo esta a provável causa da não detecção da diferença entre os 

grupos. No entanto, outros estudos discordam deste resultado ao constatarem 

alteração na mobilidade de língua na presença da DTM (FERREIRA; DA SILVA; 

FELÍCIO, 2009; FERREIRA et al., 2014). Esta diferença pode estar associada às 

características da amostra, uma vez que os sujeitos da pesquisa de Ferreira, da 

Silva e Felício (2009) e Ferreira et al. (2014) eram pacientes que procuraram por 

tratamento e apresentavam a disfunção há longo tempo. É importante considerar 

que no trabalho de Ferreira, da Silva e Felício (2009) não foi utilizado o grupo 

controle para comparações.  

Esperava-se que os indivíduos com DTM apresentassem alteração na 

tonicidade e mobilidade da língua, tendo em vista o desequilíbrio do sistema 

estomatognático (SE) presente em quadros de disfunção (BIANCHINI, 1999, 2000), 

bem como pelo fato da língua e a articulação temporomandibular necessitarem de 

estar em equilíbrio para que as funções do SE sejam executadas de forma 

harmoniosa (DOUGLAS; AVOGLIO; OLIVEIRA, 2010), sendo este conjunto afetado 

pela DTM.  

A pressão da língua foi elencada para averiguar objetivamente as condições 

funcionais da língua, uma vez que tem sido considerada na investigação de distúrbio 

motor da língua (YANO et al., 2012). Sua mensuração foi realizada de forma 

quantitativa por meio de instrumento com comprovação científica e que fornece 

valores confiáveis (ADAMS et al., 2013, 2014).  

Ao comparar a pressão obtida no grupo DTM com o grupo Controle, não foi 

verificada diferença, tanto nas provas de elevação, lateralização, protrusão, 

deglutição, como no teste de fadiga. Consultando a literatura, não foram 

encontrados estudos que avaliaram a pressão/força de língua em indivíduos com 

DTM, fato que dificultou as comparações dos resultados encontrados. Porém, pode 

ser notada concordância entre os resultados referentes à avaliação instrumental da 
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língua com os da avaliação clínica da tonicidade e mobilidade da língua quanto a 

não diferenciação entre os grupos para função de língua. 

Alguns fatores podem influenciar os valores de força/pressão de língua, 

como a idade e gênero (ADAMS et al., 2013), porém há divergência na literatura 

quanto a esta constatação. No estudo realizado com brasileiros, não foi encontrada 

diferença em relação a estes fatores (VITORINO, 2010). Maiores valores foram 

encontrados em homens (CROW; SHIP, 1996; YOUMANS; STIERWALT, 2006; 

STIERWALT; YOUMANS, 2007; ADAMS et al., 2013; VANDERWEGEN et al., 2013), 

em mulheres (YOUMANS; YOUMANS; STIERWALT, 2009) ou semelhante entre os 

gêneros (CLARK; SOLOMON, 2012). Para a idade, foi observada diminuição da 

força/pressão da língua com o avanço da idade (CROW; SHIP, 1996; NICOSIA et 

al., 2000; YOUMANS; STIERWALT, 2006; CLARK; SOLOMON, 2012; ADAMS et al., 

2013; FEI et al., 2013; VANDERWEGEN et al., 2013). No presente estudo, os 

grupos estavam equilibrados quanto ao gênero e faixa etária, o que possibilitou a 

comparação entre os mesmos. Também, o bulbo foi posicionado na parte anterior do 

palato, para todos os indivíduos, local onde maiores valores podem ser obtidos 

(KAYS et al., 2010; CLARK; SOLOMON, 2012; VANDERWEGEN et al., 2013; 

ADAMS et al., 2014). 

Os resultados alcançados na prova de elevação estão semelhantes aos 

verificados em trabalhos que utilizaram o mesmo instrumento de avaliação, incluindo 

o realizado com brasileiros, e reduzidos quanto à lateralização e protrusão 

(VITORINO, 2010; CLARK; SOLOMON, 2012). Para a deglutição, tem sido 

observada variação, mesmo com o critério de habilidade normal para deglutir 

(YOUMANS; STIERWALT, 2006). No entanto, vale ressaltar que a maioria dos 

participantes do grupo era formada por mulheres e, segundo a meta-análise 

efetuada por Adams et al. (2013), a força de língua em homens é maior que em 

mulheres, com discrepância de 5,21 kPa. 

Quanto ao controle motor oral, houve diferença significante entre os grupos 

DTM e Controle na média da taxa e do período da DDC na emissão [ta]. No grupo 

DTM, as emissões por segundo foram realizadas com menor velocidade e com 

maior tempo entre as vocalizações. Deste modo, é possível inferir que os indivíduos 

com DTM apresentam dificuldade no controle motor na região anterior da língua, 

local com mais receptores e responsável pela produção dos sons mais refinados 
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(TRULSSON; JOHANSSON, 2002). Dentre os procedimentos de avaliação 

propostos no presente estudo, a DDC foi a mais sensível para identificar alteração 

na função de língua nos indivíduos com DTM quando comparada com a avaliação 

da tonicidade, mobilidade e pressão da língua.   

Ao comparar os resultados da DDC com a literatura, não foram encontrados 

dados relacionadas à DTM. Tendo em vista as recomendações para aplicação e 

interpretação desta prova, considerando o idioma e a cultura (ICHT; BEM-DAVID, 

2014), os resultados foram comparados aos publicados para adultos brasileiros 

(PADOVANI; GIELOW; BEHLAU, 2009). Os valores da média da taxa da DDC estão 

semelhantes no grupo Controle e reduzida no grupo DTM para a emissão [ta] e 

ambos diminuído para a emissão [ka]. Para a média do período, os valores estão 

próximos para o Controle e abaixo para o DTM. Os valores de coeficiente de 

variação do período, perturbação do período e coeficiente de variação da 

intensidade do pico estão mais elevados para ambos os grupos. 

Em relação às funções orofaciais, a pontuação obtida na avaliação clínica da 

mastigação, deglutição e fala não demonstrou diferença entre os grupos. Tal 

resultado não era esperado, uma vez que a literatura aponta a ocorrência de 

distúrbio miofuncional como mecanismo compensatório do sistema estomatognático 

alterado na presença da DTM (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; FELÍCIO et 

al., 2012), e pode ser justificado pelo baixo grau de severidade da DTM na amostra, 

bem como pelo diagnóstico de deslocamento de disco com redução, comum a todos 

os indivíduos. Neste sentido, poderia ser levantada a hipótese de que em casos com 

deslocamento de disco com redução cuja severidade da DTM é leve, não há impacto 

significativo nas funções orofaciais. 

Na avaliação clínica da mastigação, a mediana da pontuação foi semelhante 

entre os grupos e o padrão mastigatório predominante foi o bilateral alternado, 

diferentemente do padrão unilateral encontrado com maior frequência em indivíduos 

com DTM apontado na literatura (RODRIGUES et al., 1998; FELÍCIO et al., 2007; 

MARTINEZ-GOMIS et al., 2009; SANTANA-MORA et al., 2013; WEBBER et al., 

2013; FERREIRA et al., 2014). Uma possível explicação para tal achado seria que a 

disfunção apresentada pelos participantes da presente pesquisa não teria causado 

impacto na função mastigatória devido ao seu reduzido grau de severidade e, por 

isso, não foram necessários ajustes ou compensações. Adicionalmente, redução do 
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desempenho e da eficiência mastigatória tem sido observada em sujeitos com 

comprometimento articular (PEROZ; TAI, 2002; AHN et al., 2011). Porém, estas 

avaliações não foram executadas no presente estudo, impossibilitando 

comparações. 

Outra análise da função mastigatória foi realizada por meio da 

eletromiografia de superfície. Este exame foi elencado por complementar os dados 

clínicos ao fornecer informações funcionais da musculatura mastigatória (HUGGER 

et al., 2013; MAZZETTO et al., 2014). Para todos os índices eletromiográficos 

avaliados, não foi observada diferença entre os grupos DTM e Controle, tanto para 

os lados direitos e esquerdos como para a média de ambos os lados. Novamente, 

os resultados da avaliação clínica foram compatíveis com os do exame instrumental 

da função mastigatória, sendo que em ambos não se detectou diferença entre os 

grupos. 

Berretin-Felix et al. (2005) também verificaram, por meio da eletromiografia 

de superfície, comportamento dos músculos mastigatórios semelhante entre 

indivíduos com e sem DTM durante a mastigação habitual de diferentes alimentos. 

No entanto, a maioria dos trabalhos tem constatado assimetria na atividade e na 

ativação da musculatura mastigatória em sujeitos com DTM (SANTOS et al., 2007; 

RIES; ALVES; BÉRZIN, 2008; DUARTE; KROLL; BÉRZIN ALVES, 2010; 

TARTAGLIA et al., 2011; FELÍCIO et al., 2012; MAZZETTO et al., 2014), com padrão 

eletromiográfico diferente dentre os pacientes com diversos graus de disfunção  

(DUARTE; KROLL; BÉRZIN ALVES, 2010), sendo compreendido como estratégia 

compensatória para alcançar estabilidade do sistema (RIES; ALVES; BÉRZIN, 

2008). 

No presente estudo, os potenciais eletromiográficos foram registrados 

durante a mastigação unilateral da goma de mascar. Pela análise bivariada da 

atividade diferencial dos músculos masseter e temporal, foram obtidos os índices 

normalizados referentes à atividade muscular total e por ciclo mastigatório, ao 

número de ciclos mastigatórios por segundo e ao padrão de simetria muscular e 

para nenhum deles houve diferença entre os grupos. Em outros trabalhos que 

realizaram análise semelhante, foi observada maior atividade do lado de balanceio, 

com participação da musculatura contralateral além do esperado em sujeitos DTM 

(FELÍCIO et al., 2013), bem como maior atividade muscular normalizada total e por 
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ciclo e maior variabilidade na coordenação entre os músculos do lado de trabalho e 

balanceio com aumento da atividade deste último em pacientes com disfunção 

(FERREIRA et al., 2014). Ao comparar os resultados, os indivíduos deste estudo 

demonstraram melhor funcionalidade da musculatura mastigatória em relação aos 

pacientes com DTM crônica de moderada a severa que procuraram por tratamento 

(FERREIRA et al., 2014), bem como os sujeitos com DTM leve a moderada de curto 

prazo (FELÍCIO et al., 2013). 

A função de deglutição mostrou-se semelhante entre os grupos DTM e 

Controle, concordando com Bianchini (1999) que observou deglutição normal para a 

maioria dos pacientes com DTM, embora não tenha comparado a um grupo controle. 

No entanto, o achado difere da maioria dos trabalhos que observaram alteração na 

função de deglutição em sujeitos com DTM, como contrações musculares dos 

músculos orbicular da boca e mentual, além de interposição de língua (RODRIGUES 

et al., 1998; FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; FELÍCIO et al., 2012; MAFFEI 

et al., 2012; STUGINSKI-BARBOSA et al., 2012; WEBBER et al., 2013; FERREIRA 

et al., 2014). Provavelmente, a divergência com a literatura está relacionada com a 

gravidade e sintomatologia da disfunção dos indivíduos deste estudo.  

Ainda, na análise da fala não foi detectada diferença entre os grupos, 

embora fosse esperada maior pontuação no grupo DTM, tendo em vista os achados 

da literatura quanto a este aspecto: redução da amplitude dos movimentos 

mandibulares, desvios laterais da mandíbula e distorção nos fones linguoalveolares 

(RODRIGUES et al., 1998; BIANCHINI, 1999, 2000; TAUCCI; BIANCHINI, 2007; 

BIANCHINI; PAIVA; ANDRADE, 2007, 2008). Também, a redução da velocidade da 

abertura do movimento mandibular pode estar presente e ser ocasionada por dor 

grave (BIANCHINI; PAIVA; ANDRADE, 2007), característica que não foi encontrada 

nos indivíduos do presente estudo. 

Como principal foco da presente pesquisa, os achados referentes às 

condições funcionais da língua foram relacionados às funções orofaciais para 

verificar a provável influência das alterações da tonicidade, mobilidade, pressão e ao 

controle motor oral da língua no desempenho da mastigação, deglutição e fala em 

indivíduos com DTM. 

Como resultado, não houve correlação entre tonicidade da língua com as 

funções de mastigação, deglutição e fala, discordando do único estudo que associou 
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distúrbios na fala e na deglutição com as alterações de tonicidade e volume da 

língua em indivíduos com DTM (BIANCHINI, 1999). É provável que este resultado 

não tenha sido observado no presente estudo pelo fato de não ter sido evidenciada 

a alteração de tonicidade, bem como das funções orofaciais no grupo DTM, em 

comparação ao grupo Controle. 

A correlação positiva encontrada entre mobilidade de língua e deglutição 

indica que à medida que ocorre alteração na mobilidade de língua, pior é o 

desempenho da deglutição. No processo de transporte do bolo alimentar para a 

orofaringe, durante a força aplicada contra o palato, a língua realiza movimento 

antero-posterior para a propulsão efetiva (NICOSIA et al., 2000; TANIGUCHI et al., 

2013; KIESER et al., 2014) e a inabilidade desta estrutura em executar movimentos 

isolados pode ter consequências funcionais (FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 

2009). Assim, a mobilidade da língua alterada pode acarretar compensações na 

deglutição para os indivíduos com DTM. 

 Embora não tenha sido observada, a relação entre mobilidade de língua e 

as funções de mastigação e fala era esperada, uma vez que a língua apresenta um 

padrão complexo de mudança de movimentos, forma e posição para desempenhar 

as funções orofaciais (GESTREAU et al., 2005; SOLOMON, 2012). Ainda, o 

movimento da mandíbula está relacionado ao da língua durante a mastigação 

(BLISSET et al., 2007) e a fala, sendo esta última diretamente relacionada ao ponto 

articulatório dos fones da Língua Portuguesa (LOPES, 1999; DOUGLAS; AVOGLIO; 

OLIVEIRA, 2010). 

A pressão de língua na protrusão e na deglutição de saliva correlacionou 

negativamente com a função de deglutição para os indivíduos com DTM. Deste 

modo, quanto menor é a pressão da língua na protrusão e na deglutição de saliva 

maior é a pontuação na deglutição. A mensuração da pressão/força de língua como 

o mesmo instrumento utilizado neste estudo vem sendo realizada em diferentes 

populações, envolvendo adultos, idosos e disfágicos, como meio de avaliação e até 

mesmo como ferramenta de intervenção nos distúrbios da deglutição (ADAMS et al., 

2013; STEELE et al., 2013). Também, a pressão de língua na deglutição tem sido 

avaliada com saliva e alimentos de diferentes consistências (NICOSIA et al., 2000; 

YOUMANS; STIERWALT, 2006; YOUMANS; YOUMANS; STIERWALT, 2009; FEI et 

al., 2013; BOURDIOL et al., 2014), mas não foi correlacionada com a avaliação 
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clínica da deglutição.  Todavia, para aos indivíduos com DTM pode ser inferido que 

a diminuição da pressão de língua na deglutição levou a alteração na deglutição. 

Não foi observada relação entre pressão de elevação e lateralização da 

língua com as funções orofaciais. Estas provas foram realizadas durante atividade 

máxima, sendo considerado o maior valor obtido. Talvez, pelo fato de não ser 

necessária estas pressões máximas para a realização das funções, não foi 

detectada a relação mencionada. Porém, não foram encontrados estudos para 

realizar estas comparações. 

Não houve relação entre o controle motor oral refinado da língua, avaliado 

por meio da diadococinesia (DDC) oral, e a fala. Esta correlação era esperada uma 

vez que a prova da DDC está relacionada ao movimento articulatório (PADOVANI; 

GIELOW; BEHLAU, 2009). Tal fato poderia ser atribuído à subjetividade e limitações 

do exame clínico da fala, com provas que não requerem refinada avaliação do 

controle motor oral. Adicionalmente, a leve severidade da DTM para a maioria dos 

indivíduos avaliados no presente estudo pode justificar os achados. 

Também, não foi detectada relação entre a DDC oral e a mastigação. 

Estudos com idosos saudáveis observaram correlação entre desempenho 

mastigatório e taxa da DDC para a emissão /ta/ (KIKUTANI et al., 2009), bem como 

entre o tempo mastigatório e os parâmetros que indicam instabilidade da DDC, 

sendo que quanto maior a instabilidade na repetição dos movimentos envolvendo 

dorso da língua durante a produção articulatória, maior tempo foi necessário para o 

preparo do alimento para a deglutição (COSTA, 2012). Dessa forma, a correlação 

entre outros parâmetros da função mastigatória com a DDC oral deve ser 

considerada em futuras pesquisas. 

Para a deglutição, houve correlação negativa com a média da taxa da DDC 

e positiva com a média do período da DDC. Assim, quanto maior a pontuação obtida 

na deglutição menos emissões são produzidas por segundo e maior é o tempo 

médio entre as vocalizações, tanto para o envolvimento da porção anterior da língua 

como a posterior, pela emissão do [ta] e [ka] respectivamente. Como para a 

deglutição o contato da língua no palato é realizado sincronicamente nas porções 

anterior, média e posterior (NICOSIA et al., 2000; TANIGUCHI et al., 2013; KIESER 

et al., 2014), a alteração neste mecanismo durante a deglutição, somada ao controle 
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motor oral prejudicado, pode comprometer o desempenho da deglutição nos 

indivíduos com DTM. 

Também, houve correlação positiva entre deglutição e desvio-padrão e 

perturbações do período da DDC somente para a emissão [ka] e para os grupos em 

sua totalidade. Assim, quanto maior foi a pontuação da deglutição, maior foi a 

dificuldade em manter a taxa de vocalizações constantes envolvendo a porção 

posterior da língua. Este achado também foi observado por Costa (2012) em idosos 

saudáveis, relacionando a instabilidade na repetição dos movimentos de dorso de 

língua ao maior o tempo dispendido no preparo do alimento para a deglutição. 

Quanto aos índices eletromiográficos, durante a mastigação unilateral, 

houve correlação positiva entre a frequência mastigatória e a mobilidade de língua, 

apontando a necessidade de realizar maiores números de ciclos mastigatórios por 

segundo na medida em que ocorre alteração na mobilidade da língua. Houve, 

também, correlação negativa entre a razão trabalho/balanceio e mobilidade da 

língua. Assim, quanto menor foi a razão trabalho/balanceio, maior foi a pontuação na 

mobilidade de língua. Desta forma, pode ser inferido que o aumento da atividade da 

musculatura mastigatória do lado de balanceio foi realizado para compensar a 

alteração da mobilidade de língua. 

Foi observada, ainda, correlação negativa entre impacto total e impacto por 

ciclo na mastigação do lado direito com a pressão de língua durante a lateralização 

à direita, indicando maior gasto de energia da musculatura mastigatória do lado 

direito quando a pressão de língua na lateralidade à direita foi menor. Deste modo, 

pode ser inferido que os indivíduos com DTM compensaram a pressão reduzida da 

língua na lateralidade à direita com aumento da atividade da musculatura 

mastigatória do mesmo lado. 

Também, houve correlação negativa entre a frequência mastigatória do lado 

esquerdo com a pressão de língua na lateralização à esquerda. Assim, para 

compensar a diminuição da pressão de língua na lateralidade à esquerda, indivíduos 

com DTM necessitaram realizar maiores números de ciclos mastigatórios por 

segundo desse mesmo lado.  

Portanto, fica evidente a relação entre a função de língua e a função 

mastigatória em indivíduos com DTM. Na literatura, a função mastigatória, a mais 
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comprometida na presença da DTM, tem sido amplamente pesquisada 

(RODRIGUES et al., 1998; PEROZ; TAI, 2002; BERRETIN-FELIX et al., 2005; 

PEREIRA; GAVIÃO; VAN DER BILT, 2006; FELÍCIO et al., 2007; SANTOS et al., 

2007; RIES; ALVES; BÉRZIN, 2008; FERREIRA; DA SILVA; FELÍCIO, 2009; 

MARTINEZ-GOMIS et al., 2009; ARDIZONE et al., 2010; AHN et al., 2011; FELÍCIO 

et al., 2012; FELÍCIO et al., 2013; SANTANA-MORA et al., 2013; WEBER et al., 

2013; FERREIRA et al., 2014; MAZZETTO et al., 2014). Entretanto, o presente 

estudo é o primeiro a investigar a relação da mastigação com a língua, fato que 

impossibilitou comparar os resultados encontrados com a literatura. 

Adicionalmente, os achados da presente pesquisa sugerem que, para estes 

indivíduos com DTM leve e que não apresentaram alteração na função mastigatória, 

caso a sobrecarga da musculatura mastigatória seja mantida em decorrência da 

alteração da pressão língua, poderá haver evolução do quadro da DTM e, por 

consequência, alteração na função mastigatória. 

Como foi discorrido anteriormente, diferenciação entre os indivíduos com e 

sem DTM, bem como relação entre função de língua e funções orofaciais nos 

indivíduos com DTM eram esperadas neste estudo. Destas, pode ser confirmada a 

diferença entre os grupos para o controle motor oral somente. Além disso, foram 

encontradas relações específicas entre mobilidade, controle motor oral, pressão de 

língua com a função de deglutição e mobilidade e pressão de língua com 

determinados índices eletromiográficos da musculatura mastigatória. Dentre as 

correlações, a única considerada forte foi a obtida entre mobilidade de língua e 

deglutição. As demais foram consideradas fracas para os grupos analisados como 

um todo e moderada para o grupo DTM isoladamente, evidenciando, assim, maior 

detecção das relações nos indivíduos com DTM. 

Alguns fatores podem ter contribuído para estes resultados, sendo 

importante considerar como limitações do presente estudo o tamanho da amostra do 

grupo controle, a não investigação da duração dos sintomas da DTM e a 

participação de indivíduos com diversas classificações de disfunção, embora o 

deslocamento de disco com redução tenha sido presente em todos os casos. Outra 

limitação do estudo está relacionada à condução da avaliação da deglutição. Para 

esta prova, não foi realizada a padronização do volume de água a ser ingerido em 
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cada repetição. Desta forma, pesquisas futuras deverão controlar esta variável uma 

vez que pode interferir na resposta fisiológica da deglutição. 

Assim, há necessidade de novas pesquisas para dar continuidade à 

investigação desta relação, com casuística maior, considerando grupos com 

específicas classificações de disfunção, analisados separadamente. Os avanços do 

conhecimento advindos destes resultados irão contribuir com a prática clínica, em 

especial para a terapia miofuncional orofacial, bem como para futuros estudos 

relacionados à comprovação da eficácia de modalidades terapêuticas específicas na 

área. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Em indivíduos com disfunção temporomandibular articular (deslocamento de 

disco com redução), as condições funcionais da língua influenciaram as funções de 

mastigação e deglutição. Especificamente, a função de língua relacionada à 

mobilidade, à pressão e à diadococinesia oral refletiu diretamente na função de 

deglutição, assim como a mobilidade e a pressão de língua na funcionalidade da 

musculatura mastigatória. 
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APÊNDICE A -  Caracterização do grupo DTM quanto ao diagnóstico da disfunção, segundo o protocolo Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) 

Indivíduo Grupo I Grupo II Grupo III 

1 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Osteoartrite (ATM E) 

2 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

3 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

4 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

5 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D)  

6 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM E) Osteoartrite (ATM E) 

7 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Osteoartrose (ATM D) 

8 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

9 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

10 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

11 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

12 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D) Osteoartrite (ATM D) 

13 Dor miofascial com limitação de abertura Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Artralgia (ATM D e E) 

14 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

15 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

16 Dor miofascial com limitação de abertura Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Artralgia (ATM D e E) 

17 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

18 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

19 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Artralgia (ATM D e E) 

20 Dor Miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E) Artralgia (ATM D) 

21 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

22 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D)  

23 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

24 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

25 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

26 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

27 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  

28 Dor miofascial Deslocamento de disco com redução (ATM E)  

29 Dor miofascial com limitação de abertura Deslocamento de disco com redução (ATM D) Osteoartrite (ATM D e E) 

30 
 

Deslocamento de disco com redução (ATM D e E)  
ATM= articulação temporomandibular; D= direita; E= esquerda.  
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APÊNDICE B - Caracterização do grupo DTM quanto ao grau de severidade dos sinais e sintomas da Disfunção 

Temporomandibular segundo o Protocol for Multi-Professional Centers for the Determination of Signs and 

Symptoms of Temporomandibular Disorders (ProDTMMulti – Parte II) 

Indivíduo 

Dor na 
musculatura  

Dor na  
ATM 

Dor no 
Pescoço 

Otalgia Zumbido Plenitude Sensibilidade 
nos dentes 

Ruído na 
articulação 

Escore 
Total 

E G E G E G E G E G E G E G E G 

1 6  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  1 32 4 41 
2 0  0 0 0 5  1 0 0 0 0 0 0 2 1 3  1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4  1 0 0 8 
4 3  1 0 0 9  1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  1 15 
5 7  1 12 2 0 0 0 0 0 0 8  1 0 0 5  1 32 
6 0 0 7  1 0 0 0 0 0 0 5  1 4  1 9  1 25 
7 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  1 9 
8 6  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  1 14 
9 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  1 7 

10 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  1 22 
11 8  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4  1 6  1 15 
13 6  1 0 0 4  1 0 0 0 0 0 0 8  1 8  1 26 
14 3  1 0 0 4  1 0 0 0 0 0 0 0 0 8  1 15 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  1 3 
16 6  1 24 3 0 0 0 0 1 1 1  1 2  1 30 3 64 
17 32 4 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 63 
18 5  1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10 
19 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 36 
20 10  1 18 2 7  1 0 0 4  1 0 0 5  1 16 2 60 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 
22 10  1 4  1 0 0 0 0 0 0 0 0 7  1 0 0 21 
23 8  1 24 3 14 2 0 0 6  1 6  1 0 0 16 2 74 
24 6  1 8  1 14 2 0 0 4  1 24 3 0 0 12 2 68 
25 14 2 24 3 9  1 0 0 6  1 0 0 9  1 30 3 92 
26 12 2 16 2 0 0 0 0 3  1 6 1 0 0 16 2 53 
27 8  1 5  1 3  1 0 0 6  1 20 2 5  1 32 4 79 
28 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 6  1 0 0 46 
29 36 4 36 4 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 112 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 

Mediana 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 23,5 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Máximo 36 4 36 4 24 3 0 0 6 1 24 3 9 1 32 4 112 

E= escore parcial; G= grau de severidade.  
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