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RESUMO 

 

O sistema estomatognático constitui um conjunto de estruturas bucais, órgãos 

e tecidos, que desenvolvem funções comuns, interdependentes, tendo como 

característica fundamental para o desenvolvimento morfológico e funcional, 

principalmente o mastigatório, dois fatores importantes: o desenvolvimento 

craniofacial e muscular. Como todo sistema, tem características que lhe são próprias, 

mas está intimamente ligado à função de outros sistemas como o nervoso, o 

circulatório, o endócrino, e todos em geral, porque não constitui uma unidade 

separada do resto do organismo, mas se integra a ele. Vários são os estudos a 

respeito do crescimento do esqueleto facial, no entanto, pouco se conhece sobre o 

desenvolvimento do sistema muscular da cabeça, tendo em vista a dificuldade 

relacionada, principalmente, com métodos de estudo.  

Os músculos desenvolvem-se, morfológica e funcionalmente, de forma 

planejada e organizada, mas ainda existem muitas dúvidas e questionamentos de 

que maneira que isso ocorre particularmente durante o envelhecer do ser humano. 

Este trabalho busca indícios da interação muscular no desenvolvimento craniofacial 

com o passar dos anos e tem como objetivo analisar a atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal de crianças, jovens, adultos e idosos, com intuito de 

traçar critérios e parâmetros que possam ser considerados normais no 

desenvolvimento muscular mastigatório em função da idade e do gênero. Os 

aspectos investigados objetivam facilitar diagnósticos e prognósticos, trazendo 

contribuições para a comprovação da qualidade e estabilidade dos tratamentos, 

assim como estabelecendo padrões de normalidade.  

 



ABSTRACT  

 

The stomatognathic system is a set of oral structures, organs and tissues 

that develop common functions, interdependent, and as a fundamental characteristic 

for the morphologic and functional development, especially the chewing, two 

important factors: the development and craniofacial muscle.  

Like any system, has features of its own, but is closely linked to the function 

of other systems like the nervous, circulatory, endocrine, and everyone in general 

because it is a separate unit from the rest of the body, but integrates the him. 

Several studies about the growth of the facial skeleton, however, little is known 

about the development of the muscular system of the head, in view of the difficulty 

associated mainly with methods of study. The muscles are developed, 

morphologically and functionally, in a planned and organized, but there are still many 

doubts and questions how that occur, particularly during the aging of the human 

being. This paper seeks evidence of muscle interaction in craniofacial development 

over the years and aims to analyze the electromyographic activity of masseter and 

temporal muscles of children, youth, adults and seniors, aiming to draw up criteria 

and parameters that can be considered normal in masticatory muscle development in 

relation to age and gender. 

The study focused aim to facilitate diagnostic and prognostic, bringing 

contributions to the quality and stability of treatments, as well as establishing 

patterns of normality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento craniofacial e muscular são fatores importantes na função 

mastigatória e no desenvolvimento anatômico e funcional do sistema 

estomatognático. O estudo do crescimento do esqueleto craniofacial tem recebido 

mais atenção do que a neuromusculatura que ativa a região mastigatória. Os 

métodos de estudo neuromuscular são bem mais difíceis; conseqüentemente, 

conhece-se menos sobre os músculos faciais do que sobre o desenvolvimento dos 

ossos. Os músculos crescem, desenvolvem-se e funcionam de maneira planejada e 

organizada, mas ainda existem muitas dúvidas e questionamentos de que maneira 

que isso ocorre durante o envelhecer do ser humano (Cecilio et al., 2010)..  

O acompanhamento e análise do desenvolvimento muscular deste sistema 

podem ocorrer de formas diferentes. A eletromiografia (EMG) é um método seguro e 

eficaz para a avaliação da atividade muscular em indivíduos saudáveis ou 

disfuncionados, podendo ser utilizado tanto em adultos quanto em crianças 

(Pancherz, 1980; Ferrario et al., 2002). Com a EMG existe a possibilidade de 

observar como o músculo é ativado, e ainda determinar como ocorre a coordenação 

dos músculos envolvidos no movimento muscular, inclusive do sistema 

estomatognático (Marchiori; Vitti,1966).  

Na Odontologia moderna, frente à crescente valorização do aspecto funcional 

do sistema estomatognático, o diagnóstico das maloclusões e a avaliação dos 

tratamentos não devem se restringir apenas ao exame clínico e radiográfico. Um 

tratamento só é considerado integral se as relações forem estáveis e houver 

harmonia entre forma e função (Regalo et al., 2008). Embora evidências ainda não 
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sejam conclusivas, acredita-se que a função muscular desempenhe papel de 

destaque na determinação do tamanho e conformação dos ossos da face.   

Embriologicamente, o tecido ósseo surge posteriormente aos músculos. As 

musculaturas mastigatórias e faciais apresentam-se bem definidas quando a 

ossificação da face e crânio se inicia, com os ossos se desenvolvendo dentro de um 

envelope de músculo e fáscia. Apesar de já capazes de contração, os músculos ainda 

não o fazem; mas influenciam o desenvolvimento do osso em formação, atuando 

como um molde. Gradualmente o músculo busca sua inserção óssea, e passa a 

exercer influência ainda maior sobre o osso em desenvolvimento. Após o 

nascimento, o tecido muscular cresce pouco por diferenciação e adição de fibras, e 

seu crescimento se deve principalmente à hipertrofia das células musculares 

existentes. Uma vez que contrações ativas iniciam em um músculo, ele passa a 

exercer contínuo efeito sobre os ossos aos quais pertencem sua origem e inserção. 

Histologistas descrevem o tecido ósseo como um dos mais plásticos, enfatizando o 

quão prontamente ele responde às forças e tensões geradas pelos músculos. Dessa 

forma, evidenciou-se que os músculos, desde a fase pré-natal, desempenham 

importante papel na determinação da conformação dos ossos, individualmente, e 

continuam a direcionar o crescimento pelo puro efeito de suas funções (Cecílio et al., 

2010). 

O uso e a perda da função determinam, até certo ponto, a espessura da 

lâmina cortical dos ossos dos membros. Contudo, a relação entre a função muscular 

e o crescimento e formação do osso no esqueleto craniofacial é muito mais difícil de 

entender. De modo genérico, a conformação do osso e as relações craniofaciais são 
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determinadas por diversos fatores, entre eles, a respiração bucal e a função 

mastigatória excessiva (Cecílio et al., 2010).  

Considerando a importante influência do desenvolvimento e desempenho dos 

músculos mastigatórios no crescimento craniofacial, buscou-se com esta pesquisa 

padrões de comportamento muscular adequado para traçar parâmetros de 

normalidade com o envelhecimento de homens e mulheres, com o objetivo de 

colaborar em tratamentos direcionados à resolução de distúrbios do sistema 

estomatognático da população brasileira. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA   

 

2.1. ELETROMIOGRAFIA 

A eletromiografia relacionada com o sistema estomatognático é uma forma de 

consolidar o conhecimento da fisiologia como uma parte integrante dos conceitos de 

pesquisa na área da Odontologia. O desenvolvimento harmônico muscular é fator 

importante na função mastigatória, anatômica e funcional do sistema 

estomatognático, ou seja, os músculos crescem, desenvolvem-se e funcionam de 

maneira planejada e organizada, mas ainda existem muitas dúvidas e 

questionamentos de que maneira esse desenvolvimento ocorre durante o envelhecer 

do ser humano (Siéssere et al., 2009). 

Moyers (1949) relatou em seu trabalho quando analisou os músculos 

temporal, masseter, pterigóideos, mentual e supra-hióideos, em indivíduos 

portadores de maloclusão Classe II, divisão 1 de ANGLE, durante os movimentos de 

elevação, abaixamento e lateralidade da mandíbula, que o exame eletromiográfico é 

um método de auxílio para obtenção de informações mais corretas ou precisas, no 

que se refere à atividade muscular.  

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

saudáveis, com articulações normais, um dado de coleta importante para se 

acumular informações quanto à ação muscular normal para depois serem 

comparados com casos com alterações. Realizaram uma revisão da literatura sobre a 

atividade eletromiográfica dos músculos que agem na articulação 

temporomandibular, verificando a atividade de cada um deles em diferentes posições 

mandibulares.  
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Vitti e Basmajian (1977) em estudos sobre EMG com eletrodos de fio, 

avaliaram o comportamento dos músculos temporal, masseter, pterigóideo medial, 

ventre anterior do digástrico, milo-hióideo e gênio-hiódeo para movimentos variados, 

tornando-se referência para as investigações do sistema estomatognático. 

Pancherz (1980) verificou em pesquisas que a atividade eletromiográfica do 

músculo masseter era maior em adultos do que em crianças e a atividade do 

músculo temporal para adultos e crianças era a mesma, embora a atividade do 

músculo masseter aumentasse em relação à atividade do músculo temporal nos 

adultos, nas crianças a atividade para ambos os músculos era igual.  

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

músculo masseter ocorre durante a posição em apertamento dental em contração 

voluntária máxima e em oclusão cêntrica.  

Jankelson (1990) descreveu que monitorar o nível da atividade muscular em 

repouso com eletromiógrafo é uma técnica para verificar a posição fisiológica do 

sistema estomatognático, afirmando que condição de hipertonicidade muscular 

resulta em elevada atividade elétrica nos músculos afetados quando em repouso.  

Schroeder et al. (1991) avaliaram, por meio da atividade eletromiográfica, o 

músculo masseter em indivíduos portadores de disfunção temporomandibular e em 

indivíduos sem disfunção (grupo controle), durante a condição clínica de repouso, 

verificando que a atividade desse músculo para o grupo controle foi 

significativamente maior. 

Segundo Storey (1991) os eletrodos de superfície gravam maior quantidade 

de fibras do que os eletrodos de agulha. Tanto os eletrodos superficiais quanto os 

agulhados, gravam em uma única unidade motora o potencial de atividade da 
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membrana que chega em diferentes momentos, de cada fibra em particular, até as 

muitas fibras, dando um sinal único àquela unidade até que não se mova o eletrodo, 

permitindo estudar o comportamento das unidades individuais e como as unidades 

são requisitadas.  

Ruf et al. (1997) avaliaram a atividade eletromiografica dos músculos 

mastigatórios em quinze estudantes jovens sem sinais e sintomas de desordens do 

sistema estomatognático, antes e após uma situação de estresse emocional, 

mostrando que a atividade eletromiografica dos músculos masseter e temporal foi 

maior no momento pós estresse.O músculo temporal se mostraram mais afetados 

pela situação do stress que os masseteres , e as mulheres foram mais influenciadas 

que os homens. 

Youssef (1997) buscou determinar as diferenças entre sexos durante a 

mastigação, por meio da análise da atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal. Os resultados mostraram que os homens apresentaram ciclos 

mastigatórios mais curtos, maior velocidade e maior força mastigatória, quando 

comparados às mulheres. 

Hermens et al. (1999) publicaram os resultados do projeto SENIAM, que foi 

criado para tentar padronizar a utilização da eletromiografia de superfície entre os 

pesquisadores internacionais, o qual as diretrizes permitiram aos pesquisadores 

comparar diferentes trabalhos e trocar informações. Utilizada pela maioria dos 

pesquisadores em eletromiografia, padronizou o tipo de eletrodo, seu tamanho e 

material, as configurações, os locais de captação do sinal, as formas de 

processamento e o tipo de filtro. 
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Mioche et al. (1999) avaliaram trinta e seis voluntários jovens que mastigaram 

cinco tipos de alimentos e observaram que tanto a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter como a do temporal aumentaram em função da textura dos alimentos, 

verificando que o músculo temporal foi mais suscetível à variação da textura dos 

alimentos que o masseter, mostrando que a eletromiografia é capaz de captar diferenças 

na atividade da musculatura da mastigação em função da variação da textura alimentar. 

Okeson (2000) relatou que pequenas variações na colocação de eletrodos nos 

indivíduos mudam significantemente o sinal coletado e que cuidados devem ser 

tomados durante a colocação dos mesmos entre múltiplas visitas de coletas. 

Buzinelli e Berzin (2001) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as 

alterações eletromiográficas nos músculos temporal e masseter, depois de fadiga induzida 

por mastigação contínua, utilizando eletrodos de superfície posicionados bilateralmente, 

sobre os músculos de trinta indivíduos com dentição normal, onde nenhuma alteração 

significante ocorreu na média da amplitude da fase ativa enquanto que duração da fase 

de ativação e de relaxamento diminuiu depois da fadiga. 

Hatch et  al. (2001) avaliaram seiscentos e trinta e um indivíduos dentados 

entre 37 e 80 anos de idade para mostrar como a maior força de mordida atua na 

diferença entre os gêneros. Os pesquisadores desta pesquisa concluíram que a maior 

massa muscular dos músculos da mastigação é uma importante característica do 

gênero masculino.  

A força de mordida varia de acordo com a morfologia facial, com a estrutura 

física geral e também com o gênero do indivíduo. Outros fatores como: estado da 

dentição e a idade também a influenciam (Rentes et al., 2002; Bonjardim et al., 

2005). 
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Cardenas e Ogalde (2002) realizaram um estudo comparativo entre indivíduos 

com prognatismo e indivíduos controle para analisar a relação entre oclusão e 

atividade eletromiográfica do músculo masseter durante o apertamento dental em 

contração voluntária máxima, observando diferenças significantes entre os dois 

grupos com relação às medidas antropométricas e à atividade eletromiográfica. 

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

com o número de contatos oclusais em indivíduos jovens, confirmando que 

indivíduos com poucos contatos dentais mostraram menor atividade eletromiográfica. 

Peyron et al. (2004) estudaram a influência da idade na habilidade dos 

indivíduos adaptarem o sistema mastigatório à dureza dos alimentos, concluindo 

que: com o aumento da idade o número de ciclos mastigatórios aumentou para o 

mesmo alimento ser triturado, porém a capacidade de adaptação do sistema 

estomatognático é grande e as funções se mantêm.  

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

verificando por meio da eletromiografia, a atividade dos músculos masseter e 

temporal em atividades clínicas como apertamento dental, abertura e fechamento da 

boca, lateralidade, protrusão e insuflar a bochecha. Os resultados mostraram que 

ambos os músculos apresentaram uma menor atividade da musculatura mastigatória 

quando comparados com indivíduos ouvintes controles.  

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

indivíduos surdos e ouvintes controles e verificaram que os indivíduos surdos 

apresentam maior atividade eletromiográfica durante o repouso mandibular que 

indivíduos ouvintes controles. 
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da Silva et al. (2006) utilizaram a eletromiografia de superfície para estudar os 

músculos masseteres, direito e esquerdo, de indivíduos com disfunção 

temporomandibular, dentados e parcialmente desdentados e, concluíram que os 

indivíduos com disfunção temporomandibular, tanto dentados como parcialmente 

desdentados, apresentaram elevada atividade eletromiográfica na posição postural 

de repouso mandibular, sendo observada uma maior atividade nos indivíduos 

dentados. 

Siéssere et al. (2006) analisaram a atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal de indivíduos com Síndrome de Eagle e compararam com a 

atividade de indivíduos saudáveis, verificando uma hiperatividade muscular nos 

indivíduos com Síndrome de Eagle. 

Galo et al. (2007), avaliaram a atividade eletromiografica da musculatura 

mastigatória em indivíduos idosos comparados com indivíduos jovens durante a 

mastigação , e concluíram que a atividade eletromiografica da musculatura 

mastigatória nos indivíduos idosos era mais baixa. 

Segundo Regalo et al. (2008a) o exame eletromiográfico de superfície vem 

sendo utilizado como ferramenta auxiliar para facilitar diagnósticos e estabelecer 

prognósticos mais cuidadosos, mostrando ser mais que um elemento complementar 

para estudo anatômico, fisiológico e neurofisiológico do sistema músculo-esquelético, 

além da fácil aplicação, não provocando desconforto ao indivíduo  nem interferindo 

na fisiologia muscular local. 

De Felício et al. (2009) mostraram em sua pesquisa que a eletromiografia de 

superfície pode ser utilizada em pacientes saudáveis e em pacientes com disfunção do 

sistema estomatognático para determinar índices da simetria muscular mastigatória. 
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Vianna-Lara et al. (2009) compararam a eletromiografia de superfície dos 

músculos masseter e temporal nos diferentes padrões faciais, concluindo que os 

diferentes tipos de padrão facial vertical não determinam padrões distintos na 

atividade eletroliográfica, durante o repouso e mastigação bilateral. 

De Rossi et al. (2009) analisaram em seu trabalho a atividade eletromiográfica 

de superfície dos músculos masseter e temporal em crianças com idade de 8 anos 

antes e depois da expansão maxilar concluindo que a atividade eletromiográfica dos 

músculos estudados aumentaram significantemente após o tratamento específico nas 

condições clínicas de repouso, apertamento dental e mastigação habitual. 

Andrade et al. (2009) analisaram atividade eletromiográfica de superfície e a 

espessura dos músculos masseter e temporal em crianças com mordida cruzada 

posterior, mostrando que houve uma diferença na atividade muscular, mas não teve 

relação com a espessura destes músculos.  

Sabashi et al. (2009) estudaram a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter na posição de repouso mandibular nas classes I, II e III de Angle  em 

adolescentes, concluindo que as posições posturais mandibulares alteram a atividade 

eletromiográfica. 

Venegas et al. (2009) compararam a atividade eletromiográfica em  trinta e 

quatro indivíduos saudáveis com dentição natural, sem hábitos parafuncionais e 

Classe I de Angle no efeito do apertamento no músculo masseter e músculo 

esternocleidomastoideo durante diferentes posturas mandibulares, observando um  

aumento da atividade eletromiográfica do músculo masseter. 

Rancan et al. (2009) investigaram os níveis da atividade eletromiográfica dos 

músculos mastigatórios nas condições clínicas de repouso, lateralidade direita e 
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esquerda, protrusão e apertamento dental máximo e força de mordida molar máxima 

antes e depois do tratamento com acupuntura em indivíduos com disfunção do 

sistema mastigatório, mostrando que houve uma diminuição na atividade 

eletromiográfica bem como um aumento dos valores da força de mordida molar 

máxima após o tratamento com acupuntura. 

Vianna-Lara et al. (2009) compararam a eletromiografia de superfície dos 

músculos masseter e temporal nos diferentes padrões faciais, concluindo que os 

diferentes tipos de padrão facial vertical não determinam padrões distintos na 

atividade eletromiográfica, durante o repouso e mastigação bilateral.  

Forrester et al. (2010) mediram a função neuromuscular dos músculos 

mastigatórios em adultos dentados com oclusão saudável durante o apertamento  

dental voluntário máximo, verificando que na condição de contato posterior bilateral 

houve um aumento simétrico na atividade eletromiográfica dos músculos 

mastigatórios em relação a condição de contato dental anterior, levando a um 

posição de estabilidade cêntrica. 

Gutiérrez et al. (2010)  determinaram em seu estudo o efeito do apertamento 

e ranger dental na atividade eletromiográfica do músculo temporal em indivíduos 

livres de sinais e sintomas de DTM, mostrando que houve uma diminuição 

significante da atividade EMG de superfície no guia canino em relação a função no 

grupo do lado de trabalho em todas as condições estudadas, concluindo que os 

resultados poderiam explicar os sintomas musculares nos músculos temporal, 

quando o sujeito está vivenciando hábitos parafuncionais, quer durante a vigília e / 

ou do sono, que excedem a capacidade de adaptação dos indivíduo. 
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Castelo et al. 2010, questionaram se o crescimento e desenvolvimento das 

estruturas faciais influenciavam a função mastigatória em 67 crianças de 3, 5 e 7 

anos, avaliando os hábitos de sucção sobre a presença de mordida cruzada e 

relacionaram com a força de mordida, concluindo que hábitos de sucção tem um 

papel importante na etiologia da mordida cruzada associado com uma menor força 

de mordida. 

Vedana et al. (2010) avaliaram a evolução da atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal durante a função mastigatória, em pacientes com 

disfunção do sistema estomatognático, tratados com placa miorelaxante oclusal,  

mostrando que houve um equilíbrio bilateral da atividade eletromiográfica nos 

músculos durante o tratamento com a placa oclusal. 

 Ciccone de Faria et al. (2010) estudaram as características da atividade 

eletromiográfica dos músculos mastigatórios em crianças com mordida aberta 

anterior dentoalveolar, mordida aberta anterior esqueletal e grupo controle, 

relataram que o grupo controle e crianças com mordida aberta anterior dentoalveolar 

apresentaram a maior atividade eletromiográfica  durante o apertamento dental e  a 

mastigação.  

Schindler et al. (2010) mostraram a influência da rotação e lateroflexão da 

cabeça no equilíbrio mandibular, avaliando a eletromiografia e a força de mordida, 

mostraram que a transmissão da força de manutenção  postural entre o pescoço e o 

sistema muscular mastigatório não sofre alterações na atividade eletromiográfica dos 

músculos mastigatórios em curto período de modificação na postural da cabeça.  
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar, por meio da eletromiografia, o padrão de 

comportamento (morfológico e funcional) da atividade dos músculos masseter e 

temporal nas condições clínicas de repouso, apertamento dental, lateralidade (direita 

e esquerda) e protrusão considerando: 

1. gênero do indivíduo (homens e mulheres)  

2. idade do indivíduo (jovens, adultos, idosos e crianças) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. SELEÇÃO DOS GRUPOS 

Foram analisados 250 indivíduos e seguindo os critérios de inclusão e exclusão 

para esta pesquisa selecionou-se para a amostra 177 brasileiros dentados completos 

com idade entre 7 a 80 anos divididos em cinco grupos, sendo vinte mulheres e vinte 

homens para os Grupos: I indivíduos com idade variando de 7 a 12 anos (indivíduos 

com dentição mista); II indivíduos com idade variando entre 13 a 20 anos; III a 

idade variou de 21 a 40 anos; IV a idade variou de 41 a 60 anos e para o Grupo V: a 

idade variou de 61 a 80 anos (grupo formado por nove mulheres e oito homens), 

todos da raça branca, respiradores nasais, normo oclusão, sem presença de hábitos 

parafuncionais e sem a presença de sintomas de disfunção temporomandibular 

(avaliação clínica). 

A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Processo n° 2006/ 

1971.58.5). Todos os indivíduos maiores de idades e pais ou responsáveis pelos 

indivíduos menores de idade participantes do estudo foram informados sobre os 

propósitos e etapas da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê de Ética de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

A seleção da amostra e os critérios de inclusão e exclusão foram determinados 

por meio de anamnese e exames clínicos. Na anamnese foram obtidos: informações 

referentes aos dados pessoais, histórico médico, histórico dental, presença de 

hábitos parafuncionais, possíveis sintomas de disfunção temporomandibular. 
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Os seguintes itens foram utilizados como critérios de exclusão durante a 

anamnese: 

• Presença de distúrbios de origem sistêmica ou local que possam comprometer 

o crescimento craniofacial ou sistema mastigatório, como distúrbios 

neurológicos, paralisia cerebral, entre outros; 

• Utilização de medicamentos que possam interferir na atividade muscular, 

direta ou indiretamente, como anti-histamínicos, sedativos, xaropes, 

homeopatia ou outras drogas depressoras do Sistema Nervoso Central;  

• Realização de tratamentos que possam interferir na atividade muscular, direta 

ou indiretamente, durante o período da realização da pesquisa, como 

tratamento ortodôntico, terapia fonoaudióloga e tratamento 

otorrinolaringológico. 

 

4.2. AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA NAS CONDIÇÕES POSTURAIS  

Para o registro eletromiográfico foram utilizados cinco canais do 

eletromiógrafo Myosystem - BR1 – DataHomins Ltda., com aquisição simultânea, 

aterramento comum a todos canais, filtros de baixa passagem de 10 Hz a 5KHz; 

impedância de entrada dos canais de 10 GΩ em modo diferencial, 12 bites de faixa 

de resolução dinâmica, faixa de amplitude -10V a +10V e freqüência de amostragem 

por canal de 2KHz (Figura 1).  

 



Material e Métodos  |  30 

 
Figura 1. Myosystem – BR1 – DataHomins   Tecnologia Ltda 

 

Para visualização e processamento dos sinais eletromiográficos foi utilizado o 

programa Myosystem I versão 3.5 que também permitiu, após a digitalização, que os 

sinais fossem analogicamente amplificados com um ganho de 1000x, filtrados por um 

filtro passa-banda de 0,01-1,5kHz e amostrados por uma placa conversora A/D de 12 

bites com freqüência de aquisição de 2 kHz. 

Os eletrodos ativos diferenciais de superfície (duas barras de cloreto de prata, 

de 10mm de comprimento por 2mm de largura, afastadas em 10mm, com 

impedância de entrada de 10GΩ e taxa de rejeição do modo comum de 130dB a 

60Hz) foram usados neste estudo (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Eletrodo ativo de superfície 
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A pele da região de colocação dos eletrodos utilizada para avaliar os músculos 

masseter e temporal foi higienizada com álcool assim como tricotomizada quando 

necessária. A posição dos eletrodos foi determinada seguindo as recomendações de 

Cram et al. (1998), fixados por esparadrapos de tal forma que a maior extensão das 

barras ocupava o sentido perpendicular em direção das fibras musculares, ou seja, 

ventre muscular dos músculos masseteres direito (MD) e esquerdo (ME), temporal 

direito (TD) esquerdo (TE) (Figura 3). 

 

 
Figura 3.  Eletrodos de superfície e de referência posicionados 

 

Um eletrodo circular de aço inoxidável (três centímetros de diâmetro) também 

foi usado como eletrodo de referência (eletrodo terra), fixado sobre a pele da região 

do osso frontal (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Eletrodo circular de aço inoxidável (referência terra) 
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A avaliação da atividade muscular foi realizada por meio de registros 

eletromiográficos da musculatura avaliada durante o repouso, no apertamento dental 

em contração voluntária máxima e no apertamento dental máximo com parafilme 

entre os dentes molares (por quatro segundos), assim como nas seguintes condições 

clínicas: lateralidade esquerda e direita máximas com contato dental e protrusão 

máxima da mandíbula com contato dental, todas durante 10 segundos. Toda a 

atividade eletromiográfica foi normalizada por meio de apertamento dental bilateral 

máximo com Parafilme M.  

 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSITCA 

Os sinais eletromiográficos foram processados no programa Myosystem - Br1 

versão 3.5. Após a digitalização, os sinais foram analogicamente amplificados (com 

um ganho de 1000x), filtrados (filtro passa-banda de 0,01-1,5kHz) e amostrados por 

uma placa conversora A/D de 12 bites com frequência de aquisição de 2KHz.  

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de amplitude 

eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da raiz quadrada da média (RMS). Os valores 

da RMS obtidos durante o apertamento dental com parafilme foram utilizados para a 

normalização dos valores nas demais situações clínicas.  

Os dados eletromiográficos normalizados foram tabulados e submetidos à 

análise estatística utilizando o software SPSS versão 17.0 para Windows (SPSS Inc.; 

Chicago, IL, USA). Foi realizada a análise descritiva (médias, desvios padrão, valor 

máximo e valor mínimo), para cada variável. Os valores obtidos foram comparados 

pela análise de variância (ANOVA). 
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5. RESULTADOS 

 

RESULTADOS ELETROMIOGRÁFICOS 

 

REPOUSO - GRUPOS ETÁRIOS 

Durante a condição clínica de repouso houve significância estatística (p<0.05) 

entre os grupos etários. O músculo temporal apresentou maior atividade 

eletromiográfica que o músculo masseter para todos os grupos e ambos os lados. No 

grupo II, constituído por indivíduos jovens, observou-se os valores mais baixos de 

atividade eletromiográfica para ambos os músculos estudados, assim como ambos os 

lados. Observou-se também equilíbrio na atividade dos músculos masseter e 

temporal de ambos os lados no grupo I, constituído por crianças (Figura 5 e Tabela 

1). 
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Figura 5. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de repouso. 
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Tabela 1. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de repouso. 

     Grupos     

Condição 
 Clínica Músculo I II III IV V Sig.

 MD 0,10 ±0,01 0,04 ±0,003 0,07 ±0,009  0,06 ±0,008  0,05 ±0,08  * 

Repouso ME 0,10 ±0,01 0,05 ±0,005 0,08 ±0,008  0,10 ±0,01  0,06 ±0,01  * 

 TD 0,10 ±0,01 0,05 ±0,004 0,10 ±0,01  0,11 ±0,01  0,08 ±0,01  * 

  TE 0,10 ±0,01 0,05 ±0,004 0,11 ±0,01  0,11 ±0,01  0,08 ±0,01  * 
* significante para p<0,05 
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REPOUSO- FATOR GÊNERO 

Durante a condição clínica de repouso o fator gênero apresentou significância 

estatística entre os cinco grupos analisados quando observamos todos os músculos e 

lados (p<0,05). No grupo III, constituídos por adultos jovens, houve maior atividade 

eletromiográfica dos músculos temporal direito e temporal esquerdo quando 

comparados com todas as mulheres. Para os músculos masseter direito e esquerdo 

observou-se maior atividade eletromiográfica nas mulheres quando comparadas aos 

homens, exceto no músculo masseter esquerdo, onde se observou nos homens do 

grupo IV maior atividade eletromiográfica (Figura 6 e Tabela 2). 
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Figura 6. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de repouso-fator gênero. 
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Tabela 2. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) durante a condição clínica de repouso – fator gênero. 

   Grupos  
Condição  

Clínica Músculos Gênero I II III IV V Sig.

 H 0,08  ± 0,01 0,03  ± 0,01 0,06  ± 0,01 0,05  ± 0,01  0,04  ± 0,02  * 

 

MD 

M 0,12  ± 0,01 0,05  ± 0,01 0,07  ± 0,01 0,07  ± 0,01  0,06  ± 0,02  

 H 0,09  ± 0,01 0,03 ± 0,01  0,07  ± 0,01 0,11  ± 0,01  0,06  ± 0,02 * 

REPOUSO 

ME 

M 0,11  ± 0,01 0,06  ± 0,01 0,08  ± 0,01 0,09  ± 0,01  0,06  ± 0,02  

 H 0,08  ± 0,01 0,05 ± 0,01  0,12  ± 0,01 0,09  ± 0,01  0,07  ± 0,03 * 

 

TD 

M 0,13  ± 0,01 0,06  ± 0,01 0,08  ± 0,01 0,12  ± 0,01  0,08  ± 0,02  

 H 0,09  ± 0,01 0,05  ± 0,01 0,11  ± 0,01 0,08  ± 0,01  0,07  ± 0,02 * 

 

TE 

M 0,10  ± 0,01 0,06  ± 0,01 0,10  ± 0,01 0,14  ± 0,01  0,09 ± 0,02 ns 
* significante para p<0,05 
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LATERALIDADE DIREITA- GRUPOS ETÁRIOS 

Durante a condição clínica de Lateralidade Direita verificou-se diferença 

estatisticamente significante entre os cinco grupos estudados para os músculos: 

masseter direito, esquerdo e temporal esquerdo (p< 0,05). Para esta condição clínica 

observou-se também equilíbrio funcional muscular, demonstrando a correta atividade 

dos músculos masseter esquerdo e temporal direito em função do movimento da 

mandíbula. No grupo I, constituídos por crianças, foi observou-se maior atividade 

eletromiográfica nos músculos masseter direito, esquerdo e temporal esquerdo. Já 

para o grupo II, constituídos por jovens, observou-se menor atividade 

eletromiográfica em todos os músculos analisados (Figura 7 e Tabela 3). 
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Figura 7. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de lateralidade direita. 
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Tabela 3. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de lateralidade direita 

      Grupos       

Condição 
 Clínica Músculo I II III IV V Sig.

 MD 0,13 ± 0,02 0,05 ± 0,005 0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 * 

Lateralidade  ME 0,18 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,15 ± 0,02 * 

Direita TD 0,15 ± 0,02 0,09 ± 0,007 0,13 ± 0,06 0,14 ± 0,01 0,16 ± 0,02 ns 

  TE 0,11 ± 0,01 0,05 ± 0,005 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,08 ± 0,01 * 
* significante para p<0,05 
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LATERALIDADE DIREITA- FATOR GÊNERO 

Durante a condição clínica de Lateralidade Direita, observaram-se quando se 

analisou homens e mulheres diferença estatisticamente significativa entre os cinco 

grupos (p< 0,05). Para as mulheres dos grupos II, III, IV e V, quando comparamos 

com as mulheres do grupo I verificou-se aumento da atividade eletromiográfica para 

os músculos masseter esquerdo e temporal direito. Para as mulheres dos grupos II, 

III e IV os músculos masseter direito e temporal esquerdo, apresentaram aumento 

da atividade eletromiográfica enquanto que para as mulheres do grupo V, 

observamos diminuição. Para os homens dos grupos III e V observou-se maior 

atividade eletromiográfica no músculo temporal direito e esquerdo, quando 

comparados com as mulheres do mesmo grupo (Figura 8 e Tabela 4). 
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Figura 8. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de lateralidade direita - fator gênero. 
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Tabela 4. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários (crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de lateralidade direita – fator gênero. 

   Grupos  
Condição  

Clínica Músculos Gênero I II III IV V Sig.

 H 0,12 ± 0,02 0,04  ± 0,02  0,08  ± 0,02 0,06  ± 0,02  0,10  ± 0,03  * 

 

MD 

M 0,14 ± 0,02 0,06  ± 0,02  0,10  ± 0,02 0,11  ± 0,02  0,07  ± 0,02  

 H 0,20 ± 0,02 0,09 ± 0,02) 0,12  ± 0,02 0,16  ± 0,02 0,14  ± 0,04 * 
Lateralidade 

Direita 

ME 

M 0,16  ± 0,02 0,11  ± 0,02) 0,12  ± 0,02 0,13  ± 0,02 0,15  ± 0,04  

 H 0,13  ± 0,02 0,09 ± 0,02) 0,15  ± 0,02 0,14  ± 0,02 0,17  ± 0,04 * 

 

TD 

M 0,17  ± 0,02 0,08  ± 0,02) 0,11  ± 0,02 0,14  ± 0,02 0,15 ± 0,04  

 H 0,08  ± 0,01 0,04  ± 0,01) 0,12  ± 0,01 0,08  ± 0,01 0,09  ± 0,03 * 

 

TE 

M 0,13  ± 0,01 0,06  ± 0,01  0,10  ± 0,01 0,13  ± 0,01  0,07 ± 0,02  ns 
* significante para p<0,05 
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LATERALIDADE ESQUERDA- GRUPOS ETÁRIOS 

Durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda verificou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os cinco grupos estudados para os músculos: 

masseter (direito e esquerdo) e temporal esquerdo (p< 0,05) o que sugere ter 

ocorrido equilíbrio funcional muscular, demonstrando assim correta atividade dos 

músculos masseter esquerdo e temporal direito. Para o grupo I, constituído por 

crianças, verificou-se maior atividade eletromiográfica para ambos os músculos e 

ambos os lados, no entanto, a menor atividade eletromiográfica foi observada para o 

grupo II, constituídos por jovens, também para ambos os músculos e ambos os lados 

(Figura 9 e Tabela 5). 
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Figura 9. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V 
na condição clínica de lateralidade esquerda. 
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Tabela 5. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V durante a 
condição clínica de lateralidade esquerda. 

      Grupos      

Condição Clínica Músculo I II III IV V Sig.

 MD 0,18 ±0,02 0,08 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,13 ± 0,02 0,14 ± 0,02 * 

Lateralidade  ME 0,15± 0,03 0,06 ± 0,06 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,11 ± 0,02 
   

* 

Esquerda TD 0,11 ± 0,02 0,05 ± 0,005 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,07 ± 0,007 ns 

  TE 0,14 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,11 ± 0,01 
   

* 
* significante para p<0,05 
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LATERALIDADE ESQUERDA- FATOR GÊNERO 

Durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda, observou-se demonstrou 

diferença estatisticamente significativa entre os cinco grupos estudados quando 

analisamos homens e mulheres (p< 0,05). Observou-se aumento da atividade 

eletromiográfica nas mulheres dos grupos II ao V com relação aos músculos 

masseter esquerdo e temporal direito se comparado com as mulheres do grupo I. Na 

análise dos músculos masseter direito e temporal esquerdo, nas mulheres, foi 

possível observar aumento da atividade eletromiográfica para os grupos II, III e IV, 

e ainda diminuição para as mulheres do grupo V. Para o músculo temporal direito e 

esquerdo, os homens dos grupos III e V apresentaram maior atividade 

eletromiográfica quando comparados com todas as mulheres (Figura 10 e Tabela 6). 
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Figura 10. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de lateralidade esquerda-fator gênero. 
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Tabela 6. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de lateralidade esquerda-fator gênero. 

   Grupos  
Condição  

Clínica Músculos Gênero I II III IV V Sig.

 H 0,19 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,12 ± 0,02 0,13 ± 0,02 0,17 ± 0,04  * 

 

MD 

M 0,18 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,10 ± 0,04  

 H 0,15 ± 0,02 0,05± 0,02 0,08 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,10 ± 0,04 * 
Lateralidade 

Esquerda 

ME 

M 0,15 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,11 ± 0,04  

 H 0,08 ± 0,02 0,05± 0,02 0,13 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,07 ± 0,03 * 

 

TD 

M 0,14 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,08± 0,03  

 H 0,12 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,13 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,10 ± 0,03 * 

 

TE 

M 0,15 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,11± 0,03 ns 
* significante para p<0,05 
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PROTRUSÃO- GRUPOS ETÁRIOS 

Durante a condição clínica de Protrusão Máxima, observou-se diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) na comparação entre os grupos para os 

músculos masseter direito e temporal esquerdo, quando se analisou as diferentes 

faixas etárias. O músculo masseter direito e esquerdo apresentou maior atividade 

eletromiográfica em todos os grupos, porém, com maior evidência para o grupo I, 

crianças (Figura 11 e Tabela 7). 
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Figura 11. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V 
na condição clínica de protrusão. 
 

 
Tabela 7. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de protrusão. 

       Grupos       

Condição 
Clínica Músculo I II III IV V Sig.

 MD 0,27 ± 0,03 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,20 ± 0,03 0,17 ± 0,03 * 

Protrusão  ME 0,24 ± 0,02 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,03 0,18 ± 0,02 ns 

 TD 0,11 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,09 ± 0,02 ns 

  TE 0,10 ± 0,01 0,06 ± 0,09 0,11 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,09 ± 0,01 * 
* significante para p<0,05 
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PROTRUSÃO-FATOR GÊNERO 

Durante a condição clínica de Protrusão observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os cinco grupos estudados, ou seja, entre homens 

e mulheres (p< 0,05). Os homens do grupo II apresentaram menor atividade 

eletromiográfica quando comparados aos homens dos outros grupos para o músculo 

masseter esquerdo e temporal direito. No grupo V, os homens apresentaram maior 

atividade eletromiográfica comparados com as mulheres quando analisou-se os 

músculos masseter direito, esquerdo e temporal direito e esquerdo. Para o músculo 

masseter (direito e esquerdo) houve maior atividade eletromiográfica para os 

indivíduos do grupo I (Figura 12 e Tabela 8). 
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Figura 12. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de protrusão-fator gênero. 
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Tabela 8. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de protrusão-fator gênero. 

   Grupos  
Condição  

Clínica Músculos Gênero I II III IV V Sig.

 H 0,30 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,18 ± 0,03 0,21 ± 0,03 0,21 ± 0,06  * 

 

MD 

M 0,23 ± 0,03 0,16 ± 0,03 0,14 ± 0,03 0,20 ± 0,03 0,13 ± 0,05  

 H 0,28 ± 0,03 0,12± 0,03 0,17 ± 0,03 0,24 ± 0,03 0,22 ± 0,05 * 

Protrusão 

ME 

M 0,21 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,18 ± 0,03 0,12 ± 0,03 0,15 ± 0,05  

 H 0,09 ± 0,02 0,05± 0,02 0,13 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,03 * 

 

TD 

M 0,12 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,09± 0,02  

 H 0,09 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,10 ± 0,02 * 

 

TE 

M 0,11 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,09± 0,02 ns 
      * significante para p<0,05 
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APERTAMENTO DENTAL EM CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA (CVM) – 

GRUPOS ETÁRIOS 

Durante a condição clínica de Apertamento Dental em CVM, foi possível 

observar, para as diferentes idades, diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos estudados quando se avaliou os músculos masseter direito, esquerdo e 

temporal direito e esquerdo. Foi possível observar, também, maior atividade 

eletromiográfica no músculo temporal direito e esquerdo em todos os grupos. O 

grupo I apresentou maior atividade eletromiográfica em todos os músculos quando 

comparado aos outros grupos estudados. O grupo IV apresentou menor atividade 

eletromiográfica nos músculos masseter direito, esquerdo e temporal direito (Figura 

13 e Tabela 9). 
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Figura 13. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (CVM). 
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Tabela 9. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica DE apertamento dental em contração voluntária máxima  (CVM). 

       Grupos       

Condição 
Clínica Músculo I II III IV V Sig.

 MD 1,01 ± 0,08 0,78 ± 0,04 0,74 ± 0,04 0,67 ± 0,04 0,71 ± 0,06 * 

CVM  ME 0,99 ± 0,07 0,81 ± 0,04 0,84 ± 0,07 0,66 ± 0,04 0,79 ± 0,06 * 

 TD 0,14 ± 0,09 0,93 ± 0,03 1,03 ± 0,08 0,84 ± 0,04 0,87 ± 0,05 * 

  TE 1,23 ± 0,12 0,91 ± 0,04 0,95 ± 0,06 0,83 ± 0,05 0,80 ± 0,05 * 
* significante para p<0,05 
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APERTAMENTO DENTAL EM CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA (CVM) – 

FATOS GÊNERO 

A análise realizada entre homens e mulheres, observou-se que a condição 

clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (CVM), mostrou-se 

diferente e, tal diferença foi estatisticamente significante entre os cinco grupos 

(p<0,05). Os meninos do grupo I apresentaram maior atividade eletromiográfica 

comparados a todos os meninos e meninas dos outros grupos. A atividade 

eletromiográfica do músculo temporal foi maior quando se comparou todos os 

homens com todas as mulheres nos cinco grupos estudados (Figura 14 e Tabela 10). 
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Figura 14. Representação gráfica das médias eletromiográficas normalizadas dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-
V) na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (CVM)- fator 
gênero. 
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Tabela 10. Médias eletromiográficas normalizadas e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
cinco grupos etários: crianças-I, jovens-II, jovens adultos-III, adultos-IV e idosos-V) durante 
a condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (CVM)-fator 
gênero. 

   Grupos  
Condição  

Clínica Músculos Gênero I II III IV V Sig.

 H 1,11 ± 0,07 0,81 ± 0,07 0,79 ± 0,07 0,72 ± 0,07 0,76 ± 0,12  * 

 

MD 

M 0,91 ± 0,07 0,75 ± 0,07 0,68 ± 0,07 0,62 ± 0,07 0,66 ± 0,11  

 H 1,09 ± 0,08 0,81± 0,08 0,92 ± 0,08 0,67 ± 0,08 0,82 ± 0,13 * 

CVM 

ME 

M 0,88 ± 0,08 0,81 ± 0,08 0,75 ± 0,08 0,65 ± 0,08 0,76 ± 0,12  

 H 1,23 ± 0,09 0,93± 0,09 1,17 ± 0,09 0,91 ± 0,09 0,94 ± 0,14 * 

 

TD 

M 1,05 ± 0,09 0,92 ± 0,09 0,89 ± 0,09 0,77 ± 0,09 0,81± 0,14  

 H 1,31 ± 0,11 0,93 ± 0,11 1,04 ± 0,11 0,87 ± 0,11 0,83 ± 0,16 * 

 

TE 

M 1,14 ± 0,11 0,89 ± 0,11 0,87 ± 0,11 0,80 ± 0,11 0,77± 0,15 ns 
* significante para p<0,05 
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6. DISCUSSÃO 

 

O sistema estomatognático é constituído por conjunto de órgãos e tecidos 

absolutamente interdependentes. Para o desenvolvimento anatômico e funcional 

adequados deste sistema, dois fatores importantes devem ser considerados: 

desenvolvimento craniofacial e o desenvolvimento muscular. A população mundial 

tem atingido cada vez mais idades avançadas, e o conhecimento a respeito dos 

fatores associados com o comportamento do sistema estomatognático como o 

previsto pelos estudos de atividade EMG, se torna importante para o entendimento 

do sistema funcional normal e as mudanças associadas com este processo natural e 

suas consequências fisiológicas (Cecílio et al., 2010).  

 A revisão cuidadosa sobre as normas relativas à dinâmica da mandíbula, 

função muscular e oclusão pode fornecer informações valiosas para melhor 

compreensão das doenças que afetam o sistema estomatognático ao longo da vida. 

Apesar das limitações da técnica da eletromiografia de superfície (EMG), como a 

espessura da pele (Ngawhirunpat et al., 2002), condutibilidade do tecido  (Fujita et 

al., 2001), protocolo, procedimentos na colocação dos eletrodos, tamanho e 

localização do eletrodo, a EMG de superfície tem fornecido meios para aprofundar os 

conhecimentos sobre a fisiologia do sistema mastigatório  (Castroflorio et al.,2008).  

 No presente estudo, foram realizadas análises eletromiográficas com 

indivíduos dos gêneros masculino e feminino de todas as faixas etárias, com o 

objetivo de avaliar os padrões de atividade EMG bilateral dos músculos masseter e 

temporal no repouso e em diferentes condições clínicas posturais da mandíbula, para 

investigar alterações nos padrões de atividade muscular em função da idade. A 
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evidência disponível na literatura eletromiográfica mostrou que os músculos na 

condição de repouso não exibem atividade mioelétrica e, consequentemente, não há 

unidades motoras em contração (Hermens et al., 1999.; Ngawhirunpat et al., 2002), 

embora alguns autores encontraram atividade elétrica mínima nos músculos 

associados com o processo de mastigação (Chong et al., 1991.; Regalo et al., 2006). 

Vários estudos de indivíduos com disfunção temporomandibular apresentaram maior 

atividade eletromiográfica nos músculos levantadores da mandíbula na condição 

clínica de repouso e na mastigação (Svensson e Graven-Nielsen, 2001).  

 Nesta pesquisa, a atividade EMG foi registrada durante a condição clínica de 

repouso para os músculos masseter e temporal, de ambos os lados, em todos os 

grupos; os resultados evidenciaram que a manutenção desta condição postural 

exigiu a ativação das fibras musculares em ambos os músculos. Esses resultados 

estão de acordo com trabalhos na literatura (Sabashi et al., 2009) quando se verifica 

que a baixa atividade tônica dos músculos mastigatórios em repouso é controlada 

por receptores sensoriais e pelo sistema nervoso central, e qualquer mudança no 

equilíbrio deste sistema pode causar mudanças na tensão dos músculos faciais. No 

entanto, a comparação dos resultados obtidos entre trabalhos da literatura 

apresentaram algumas controvérsias, principalmente porque a atividade EMG 

registrada durante a posição de repouso difere pela metodologia aplicada. Em geral, 

a atividade EMG em crianças é maior que a dos adultos (Saitoh et al., 2004; Saitoh 

et al., 2007). Os resultados desse trabalho confirmaram essa tendência, ou seja, as 

crianças do Grupo I (7-12 anos) apresentaram maior atividade EMG quando 

comparada aos outros grupos. Tal resultado, acreditamos, possa ser devido à 

imaturidade e ansiedade das crianças durante o exame EMG influenciando assim os 
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resultados desse grupo. Segundo Kiliaridis et al., 1991 os resultados 

eletromiográficos tendem a diminuir à medida que as crianças crescem. A baixa 

atividade EMG foi encontrada nos grupos II (13-20 anos) e V (60-80 anos) e estão 

de acordo com os resultados encontrados na literatura, assim como, foi observada 

maior atividade dos músculos temporais em todos os grupos, o que pode ter sido 

causado pela função inerente desse músculo, que está associada à posição 

mandibular (Ferrario et al., 1993; Regalo et al., 2006; Sabashi et al., 2009). 

Acreditamos, também, que a alta atividade eletromiográfica dos músculos temporais 

pode estar associada ao estresse, condição clínica relacionada com a modernidade e, 

que poderia estar afetando todos os indivíduos nas diferentes faixas etárias.  

 Atualmente, o estresse psicológico e outras fontes de tensão têm impacto 

sobre a função muscular e pode provocar atividade inadequada dos músculos 

mastigatórios, influenciando diretamente o aparecimento de alterações nos 

componentes do sistema estomatognático, mesmo em indivíduos saudáveis (Rugh et 

al., 1993, Santos et al., 2008). Transtornos de estresse estão presentes em todas as 

camadas sociais e grupos etários e estão intimamente relacionados a disfunções do 

sistema estomatognático (Ahlberg et al., 2003, Regalo et al., 2008). O efeito ocorre 

por interação entre o sistema límbico e o centro da atividade motora do sistema 

nervoso central, aparentemente, no sentido de aumentar a atividade muscular do 

sistema estomatognático (Ahlberg et al., 2003). A tensão muscular que ocorre 

durante situações emocionalmente dolorosas é um importante fator etiológico em 

muitas disfunções (Uhac et al., 2003).  

 Durante a movimentação lateral da mandíbula sabe-se que o padrão de 

ativação muscular neuroanatômico reflete maior atividade EMG no músculo temporal 
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do mesmo lado da mandíbula que se estende ao lado de trabalho (funcional), 

enquanto que para o músculo masseter a maior atividade contralateral é esperada 

(Blanksma e van Eijden, 1995; Regalo et al., 2008). Este padrão de atividade foi 

observado em todos os grupos analisados nas condições clínicas de lateralidade 

direita e esquerda. Os maiores valores eletromiográficos foram observados no Grupo 

I (crianças) durante ambos os movimentos laterais, e os menores valores foram 

observados no grupo II (jovens). 

 Durante a protrusão, todos os grupos apresentaram típico padrão de 

contração para manter a posição, constituído de maior ativação dos músculos 

masseteres quando comparado com os músculos temporais (Santos et al., 2008, 

Cecilio et al., 2010). O registro eletromiográfico na protrusão evidenciou maior 

atividade nos músculos masseteres do Grupo I (crianças), e para os músculos 

temporais, a ativação foi maior para os Grupos I e IV.  

 Evidências demonstraram que em indivíduos com dentição completa, a 

atividade EMG máxima dos músculos masseteres foi observada durante o 

apertamento dental máximo (Gameiro et al., 2006), resultados estes discordes do 

presente estudo, onde a maior atividade dos músculos temporais foi observada em 

todos os grupos, resultado este importante para a reflexão sobre a função dos 

músculos mastigatórios. 

 O músculo masseter se destaca em termos de força, enquanto o músculo 

temporal está relacionado principalmente a velocidade do movimento, sendo que o 

primeiro se contrai durante o fechamento da boca (Basmajian et al., 1985; Regalo et 

al., 2006), ou seja, é o músculo relacionado principalmente com a postura e controle 

dos movimentos mandibulares em movimentos excursivos (Moreno et al., 2008). A 
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hiperatividade local do músculo temporal em humanos está relacionada a etiologia 

do sistema nervoso central e, portanto, as mudanças nos padrões de atividade 

elétrica dos músculos do sistema estomatognático que podem ter origem psíquica 

(Kraus et al., 1994; Santos et al., 2003). 

 É importante ressaltar que os dados discutidos nesta pesquisa evidenciaram 

que o indivíduo é continuamente afetado por processos que promovam 

transformações funcionais decorrentes da idade e do envelhecimento do corpo 

humano. A análise eletromiográfica permitiu a avaliação do desempenho da atividade 

dos músculos mastigatórios em diferentes condições clínicas. O grupo I (crianças) 

demonstrou registros de maior atividade EMG em todas as situações clínicas, 

enquanto o grupo II (jovens) demonstrou menor atividade muscular, no entanto, a 

medida que a análise variou de jovem para adulto e do adulto para idoso, observou-

se diminuição da atividade EMG, evidenciando que alterações funcionais ocorrem no 

sistema estomatognático em função da idade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Com o estudo do padrão de comportamento (morfológico e funcional) 

relacionado à atividade dos músculos masseteres e temporal realizado neste estudo 

foi possível concluir que quanto: 

1. Ao gênero dos indivíduos (homens e mulheres):  

O comportamento eletromiográfico dos músculos masseter e temporal foi 

diferente entre homens e mulheres para os cinco grupos estudados nas 

condições clínicas de repouso, lateralidade direita e esquerda, protrusão e 

apertamento dental em contração voluntária máxima. 

2. A idade do indivíduo (jovens, adultos, idosos e crianças): 

O comportamento eletromiográfico dos músculos masseter e temporal foi 

diferente entre as diferentes faixas etárias nas condições clínicas de repouso, 

lateralidade direita e esquerda, protrusão e apertamento dental em contração 

voluntária máxima. 
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APÊNDICE 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
 

Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia 
 
 

Termo de Consentimento para pesquisa clínica em Eletromiografia 
 

 

Convido você, __________________________________________________R.G. _____________________ 

para participar de um programa de pesquisa em Eletromiografia do Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, a qual tem por objetivo um melhor entendimento da 

função dos músculos da face. 

 A pesquisa tem por finalidade verificar o funcionamento da região da face por meio do emprego da Eletromiografia 

que é um processo que capta sinais elétricos dos músculos) usando para isso fitas adesivas  eletrodos de superfície) sobre a 

pele dos locais onde estão localizados os músculos. 

 Na realização da eletromiografia, o desconforto a mim causado resume-se a adesão da fita adesiva sobre a pele do 

local dos músculos a serem estudados na face. Os riscos são inexistentes e os benefícios esperados resumem-se em saber a 

função dos músculos. Entendo também, que não há métodos alternativos para a realização desta pesquisa, e que não haverá 

outra forma de acompanhamento, assistência e/ou tratamento clínico após a realização  dos registros eletromiográficos, e que 

farei parte do grupo experimental.   

 Antes de iniciar os testes, serei instruído sobre os procedimentos a serem seguidos. Durante o exame permanecerei 

sentado confortavelmente em uma cadeira para a execução de alguns movimentos, por no máximo 15 segundos para cada 

movimento. As regiões dos músculos serão limpas com álcool a 70% para a limpeza dos resíduos gordurosos presentes na 

pele. Fitas adesivas  eletrodos de superfície) serão colocadas na área dos músculos em estudo. 

Afirmo que a minha participação é voluntária; sendo que os procedimentos a serem realizados foram apresentados e 

claramente explicados a mim pelos pesquisadores responsáveis; ficando explícito para mim que nenhum dos procedimentos a 

serem realizados compromete a minha integridade física e emocional. Os pesquisadores: Marcelo Palinkas, Mariangela Salles 

Pereira Nassar, Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo e Profa. Dra. Selma Siéssere se comprometem a prestar assistência a 

minha integridade integral no decorrer da pesquisa. Se necessário pode entrar em contato pelos fones: 3602-4015. 

Entendo que posso fazer qualquer pergunta sobre os procedimentos e que eu sou livre para rescindir meu 

consentimento e interromper a minha participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo de minha parte. 

Tenho também, por parte dos pesquisadores, a garantia do sigilo que assegura a minha privacidade.    

Entendo também que este estudo está sendo realizado em benefício das ciências médica e odontológica e concordo 

com a divulgação dos dados obtidos através de publicação científica. 

Caso ocorra algum dano à minha saúde, em razão da participação na pesquisa, os pesquisadores serão 

responsáveis por quaisquer despesas.  

 

                Ribeirão Preto, _____ de ______________________ de _____  

 

                Assinatura do Voluntário___________________________________________________________________             

 

 

Marcelo Palinkas                                                                                     Flávia Argentato Cecilio 

 
Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo                                         Profa. Dra. Marisa Semprini 
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“INFLUÊNCIA DA IDADE E DO GÊNERO NA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DO 
SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  ” 
 
Questionário de Saúde                                                                 Data do 

exame:______________ 

 

Nome do(a) 

voluntário(a):_________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

Cidade:__________________________ 

CEP:_________________Fone:____________________ 

Data de Nascimento:_______________Altura:_______Peso:_______IMC:__________ 

Estado Civil:____________Profissão:__________________ 

 

Responda as perguntas, por favor? 

1. Está sob tratamento médico?                     Sim               Não      

2.Que tratamento? 

3. Está sob tratamento fonoaudiólogo            Sim               Não      

4.Já teve alguma dessas doenças? 

    Cardiopatia                                    Asma                                Cefaléia 

    Fibromialgia                                  Gastrite                             Tratamento Psiquiátrico 

    Osteoporose                                 Diabetes                            Hemofilia 

     Pressão Arterial Alta                    Tuberculose                      Sinusite 

     Anemia                                         Hepatite                            Paralisia Cerebral 

     Febre Reumática                          Artrite                               Distúrbios Neurológicos          

     Reumatismo Infeccioso                Aids                                  Problemas Emocionais         

 

5. Tomou algum medicamento ou remédio controlado no último ano?       Sim            Não      

6. É alérgico  a) a penicilina ou qualquer outro tipo de medicamento?       Sim            Não      

7. Tem desconforto na ATM?                                                                       Sim           Não      

8. Range ou aperta os dentes?                                                                    Sim           Não      

9. Você já fez tratamento ortodôntico?                                                         Sim           Não      

10. Classe Dental:_________________ 

 

Executado o exame por:_________________Assinatura do 
voluntário(a):___________________ 
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