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RESUMO 

 

 

Hotta PTH Avaliação clínica da atividade eletromiográfica dos músculos óculo 
motores em pacientes com prótese oculares individualizadas. [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão 
Original. 
 

 

As próteses oculares têm a função de restabelecer a estética simultaneamente à 

manutenção da forma anatômica da cavidade orbital, preservando o tônus muscular 

palpebral e inibindo o colapso palpebral. Como poucos trabalhos científicos foram 

realizados para avaliar a recuperação de tônus muscular em indivíduos com 

necessidade de próteses oculares, este trabalho teve o objetivo de quantificar, por 

meio da eletromiografia, essa qualidade muscular e observar a atividade dos 

músculos óculo motores em pacientes não reabilitados, reabilitados e controle. A 

atividade eletromiográfica foi captada durante os repousos inicial e final e atividades 

que envolveram efetiva participação da musculatura nas seguintes condições 

clínicas: abertura e fechamento normais das pálpebras e abertura e fechamento 

forçados das pálpebras. Diante dos resultados apresentados nesse estudo, 

observou-se que a prótese ocular individualizada não interfere nos músculos óculo 

motores da hemiface contralateral à reabilitada; o contato da prótese ocular nos 

tecidos musculares remanescentes da cavidade anoftálmica realiza efeito 

mioestimulador e tanto no grupo reabilitado como no grupo controle, houve maior 

atividade eletromiográfica nos músculos orbiculares inferiores na ação de abertura e 

fechamento. 

 

 

Palavras-chave: Eletromiografia, Prótese ocular, músculos óculo-motores, músculo 

orbicular do olho. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Hotta PTH, Clinical evaluation of the electromyographic activity of the eye muscles in 
patients with individualized ocular prostheses. [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão Original 
 

 

The ocular prosthesis is meant to restore the aesthetics while maintaining the 

anatomical shape of the orbital cavity, preserving the eyelid muscle tone by inhibiting 

the breakdown of the eyelid. As few scientific studies were conducted to evaluate the 

recovery of muscle tone in individuals that need ocular prosthesis, this study aimed 

through electromyography evaluate this muscle quality and observe the activity of 

eye muscles in patients not rehabilitated, rehabilitated and control. 

Electromyographic activity was captured during initial and final rest positions and 

activities involving active participation of muscles in the following clinical conditions: 

normal opening and closing eyelid and forced opening and closing eyelid. From the 

results presented in this study, it was concluded that the ocular prosthesis does not 

interfered in individual ocular motor muscles of the rehabilitated contralateral 

hemiface; the ocular prosthesis contact on the remaining tissue of the anophthalmic 

cavity did myostimulator effects, in the rehabilitated and control groups, EMG 

activities were greater in lower orbicular muscles at opening and closing actions. 

 

 

Keywords:  Electromyographic, ocular prosthesis, oculomotor muscles, orbicular 

oculi. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A prótese ocular visa reparar aloplasticamente as perdas ou deformidades 

do bulbo ocular. Sua principal função é minimizar as seqüelas da perda do 

globo ocular e tem como objetivos recuperar a estética facial, prevenir o 

colapso e a deformidade palpebrais, guiar a direção de secreção lacrimal, 

prevenir o acúmulo de fluido na cavidade ocular e protegê-la contra agressões 

por irritações com poeira, objetos e corpos estranhos e, finalmente, manter o 

tônus muscular dos músculos óculos motores (Oliveira, 1982; Rezende, 1978). 

A Prótese Buco Maxilofacial possui um papel importante nessa reabilitação 

em função da alta incidência de lesados do bulbo ocular, tendendo a aumentar 

ainda mais, devido ao crescente número de acidentes automobilísticos, de 

trabalho ou domésticos, alto índice de violência e patologias nessa região de 

cabeça e pescoço (Rezende, 1978). 

Mesmo com a evolução dos recursos científicos e tecnológicos na área de 

oftalmologia, nem sempre é possível preservar o globo ocular, sendo em 

muitos casos indicado a cirurgia de evisceração, enucleação ou exenteração 

do órgão. A reabilitação da região proporciona manutenção do tônus muscular 

e proteção da cavidade, além de evitar que a deformidade altere de maneira 

irrecuperável o equilíbrio psíquico e emocional do paciente (Camargo, 1987). 

O globo ocular mede cerca de 25 milímetros e é mantido dentro da órbita 

pelos músculos que o circundam, sendo seis músculos internos estriados em 

cada olho: quatro músculos retos responsáveis pelos movimentos horizontais e 

dois para movimentos oblíquos. Os músculos externos, primariamente, são 

relacionados com a proteção dos olhos, realizando mecanismos de movimento 

esfinctérico ou dilatador, controlando o grau de abertura ou fechamento 

palpebral, possui fibras dispostas em círculos concêntricos ao redor da margem 

orbital e nas pálpebras (Martone, 1962). O músculo orbicular ainda é dividido 

em palpebral, responsável pelo fechamento dos olhos, e orbital pelo 

fechamento palpebral forçado (Madeira, 1995). 

Após as cirurgias de remoção do globo ocular, podem ocorrer o colapso 

palpebral superior e a atrofia da pálpebra inferior, pois há uma mudança no 

relacionamento das pálpebras com o conteúdo orbital. A oftalmoprótese tem 
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como objetivo minimizar essas alterações sofridas com a remoção do globo 

ocular. Há uma necessidade de se estudar o mecanismo de funcionamento da 

prótese nesses músculos que fazem sua retenção e que são responsáveis 

pelos movimentos de abertura e fechamento palpebrais. 

Atualmente, com o advento da tecnologia, muitos profissionais têm a 

oportunidade de realizar exames auxiliares de diagnóstico como a 

eletromiografia (EMG). Alguns já possuem em seus consultórios equipamentos 

eletromiográficos que possibilitam avaliar, por meio de dados qualitativos e 

quantitativos, as condições dos músculos.  

A EMG detecta, registra e mensura a atividade elétrica dos músculos do 

sistema estomatognático utilizando-se de sensores localizados na pele, sobre 

os músculos apropriados (Basmajian; De Luca, 1985; O’Sullivan; Schmtiz, 

1993). Esse registro elétrico é então processado e reproduzido na tela de um 

computador (Goldstein, 2000). É uma ferramenta de pesquisa aplicada para a 

avaliação da extensão da doença neuromuscular ou do traumatismo e como 

um instrumento cinesiológico para o estudo da função muscular, da extensão 

da lesão nervosa e como prognóstico em relação à intervenção cirúrgica ou 

restauradora (Basmajian; De Luca, 1985).  

Na eletromiografia, podem-se registrar os potenciais de ação que ocorrem 

por meio da ativação voluntária do músculo ou através da resposta deste frente 

a uma estimulação elétrica, não traduz uma medida de força, pois a EMG e a 

força dissociam-se quando um músculo está em contração não isométrica ou 

fadigado (Torriani; Cyrillo, 2003). 

É um instrumento muito eficaz para o diagnóstico auxiliar e preventivo das 

disfunções que envolvam a musculatura do sistema estomatognático, porém é 

pouco difundido entre os profissionais, sendo uma das razões, o alto custo dos 

equipamentos. A EMG é capaz de mostrar ao paciente que ortodontia, cirurgias 

e reabilitação não são apenas tratamentos estéticos e sim, ferramentas que 

melhoram a função muscular e o posicionamento da articulação (Malta et al., 

2006). Além disso, é um instrumento alternativo e muito eficaz para auxiliar em 

um diagnóstico da atividade muscular, nesse caso, da região de cabeça e 

pescoço, principalmente nas áreas de reabilitação e restauração, nas quais, os 

profissionais de prótese buco maxilofacial, reabilitação oral, oclusão não 
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possuem muitos recursos, na maioria das vezes utilizando somente exames 

visuais e de palpação.  

O estudo da variação da contração eletromiográfica dos músculos 

orbiculares nestes pacientes que necessitam reabilitação com próteses 

oculares, durante a abertura e fechamento palpebrais, pode oferecer alguma 

informação adicional sobre o mecanismo neurofisiológico que regula a ação do 

complexo orbicular. 

O confronto dos resultados obtidos com os testes em pacientes não 

reabilitados, portadores de próteses oculares e grupo controle pode nos 

fornecer dados valiosos quanto à atividade da musculatura da região orbicular 

quando se opta pela reabilitação, permitindo um diagnóstico e prognóstico bem 

sedimentado, fato que leva uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Eletromiografia 

 

 

A eletromiografia consiste na detecção e registro da atividade elétrica do 

tecido muscular esquelético. Permite descrever a função das unidades motoras 

por meio da leitura e interpretação dos traçados eletromiográfico (O’ Sullivan; 

Schmitz, 1993; Konrad, 2005). 

Em 1666, Francesco Redi fez a primeira dedução lógica que o músculo 

gera corrente elétrica. Através da observação, deduziu que o choque da enguia 

elétrica era de origem muscular. A partir de sua análise, surgiram as primeiras 

hipóteses de geração de eletricidade muscular. No final do século XVII, as 

investigações e manifestações explícitas da presença de potenciais elétricos no 

nervo e músculos foram iniciadas pelo cientista Luidgi Galvani, considerado o 

pai da Neurofisiologia. Em seu experimento despolarizava pernas dissecadas 

de sapos com varas metálicas, levando-as à contração muscular (Biederman, 

1898). 

Em 1838, Carlos Mateucci utilizando-se de um galvanômetro mais 

sensível e músculos de sapos com nervos intactos, demonstrou que havia 

contração muscular com a estimulação de um toque no nervo e comprovou que 

a corrente elétrica realmente se origina da contração dos músculos. Em 1849, 

Frechman DuBois-Reymond realizou a primeira detecção do sinal mioelétrico 

através de movimentos voluntários de músculo humano. Em uma solução 

salina, inseriu os próprios polegares e ao movimentar os braços, observou uma 

pequena deflexão na agulha do galvanômetro. A partir desse momento, não 

demorou para que outros pesquisadores iniciassem seus estudos (Ortolan, 

2002).  

Duchenne dedicou-se ao estudo da estimulação elétrica, através de 

eletrodos de superfície e a resposta muscular esquelética. Sua obra prima 

Physiologie des Mouvements, apareceu em 1865. Por suas descobertas e 

estudos é considerado o pai da Eletrofisiologia Médica. 
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A eletromiografia é uma ferramenta com propriedade diagnóstica que 

possibilita a obtenção de informações quanto à estrutura e funcionamento das 

unidades motoras, pois indica o início da ativação muscular, a relação da força 

utilizada por um ou mais músculos e o processo de fadiga muscular. É um 

elemento para estudo anatômico, fisiológico e neurofisiológico do sistema 

músculo-esquelético (Regalo et al., 2003; Konrad, 2005). 

A eletromiografia pode ser classificada como superficial ou profunda de 

acordo com o posicionamento dos eletrodos para a obtenção dos sinais. Na 

EMG de superfície, os dispositivos são colocados sobre a pele para realizar a 

captação os sinais elétricos de um único músculo ou de um grupo muscular. 

Este método é considerado de fácil execução e não invasivo. A EMG profunda 

caracteriza-se pelo uso de agulhas ou fine-wire que são inseridos nos 

músculos, em contato direto com as fibras musculares para avaliar os 

músculos mais profundos. Por ser um método mais invasivo e necessitar de 

esterilização não é muito utilizado (Basmajian; De Luca, 1985; Goldstein, 2000; 

Pulmann et al., 2000; Oliveira et al., 2004; Konrad, 2005). 

O sinal EMG pode ser obtido através de vários tipos de eletrodos, como 

o monopolar, bipolar e sistema multipolar. A configuração monopolar é utilizada 

para adquirir um sinal simples ou quando a área desejada não é cabível de 

bipolares e a ele sempre associado um eletrodo de referencia. Como a razão 

sinal/ruído é pobre, é mais utilizado para mensurações de ordem geral, quando 

o objetivo é comparar a morfologia interna e sinais externos. Os eletrodos 

bipolares são aplicados quando se há exercícios de contração voluntária ou 

sob condições de estimulação elétrica. Estes dispositivos possuem o benefício 

da amplificação diferencial, ou seja, o sinal é detectado em dois locais, é 

subtraído o ruído e ampliado a diferença, assim qualquer sinal comum a ambos 

os locais de detecção será removido e os sinais que são diferentes são 

amplificados (De Luca, 1997). 

Ainda existe a classificação dos eletrodos em passivos e ativos, sendo 

passivos quando não possuem amplificação no próprio eletrodo, ou seja, 

apenas detecta o sinal e o envia para o condicionador (amplificador associado 

ao filtro). Enquanto que o ativo possui pré-amplificador diferencial, subtrai e 

amplifica o sinal antes de enviar ao condicionador, tornando os movimentos 

dos cabos menos significativos (Basmajian; De Luca, 1985; De Luca, 1997). 
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Para que haja uma melhor qualidade de obtenção do sinal EMG, é 

necessário minimizar a influência da impedância pele/eletrodo através da 

limpeza da pele, remoção de pelos e abrasão para eliminar células mortas 

(Hermens; Freriks, 2000).  

O sinal é caracterizado pelo registro dos padrões de potencial de ação, a 

manifestação elétrica da ativação neuromuscular associada a contração 

muscular. A duração do sinal EMG corresponde ao período de ativação do 

músculo (Torriani; Cyrillo, 2003). À medida que o potencial de ação percorre os 

músculos e chegam aos eletrodos, estes registram o sinal devido à 

despolarização das fibras; o potencial de ação passa pelo ponto zero e a 

medida que vai se afastando dos eletrodos a voltagem vai se tornando 

negativa, assim o sinal EMG é sinusoidal, varia entre negativo e positivo. Por 

possuir essa voltagem alternada, ao retificar linearmente o sinal, cria-se um 

registro positivo, permitindo assim, estimar quando o músculo se tornou ativo, 

por quanto tempo e a quantificar sua atividade mioelétrica (Criswell, 2011). 

Na odontologia, a eletromiografia vem sido estudada desde 1949 por 

Moyers, no diagnóstico de desordens tempomandibulares, permitindo realizar 

diagnósticos diferenciais e um acompanhamento e desenvolvimento dessas 

patologias. 

Pruzansky (1952) evidenciou através de exames eletromiográficos 

utilizados em pesquisas odontológicas, que os padrões simultâneos de 

comportamento muscular se modificam quando ocorrem desordens oclusais. 

Mais tarde, Franks (1957) propôs o uso da eletromiografia como 

tentativa para fundamentar as descobertas da fisiologia em relação ao sistema 

estomatognático, complementando assim concepções de pesquisa em 

Odontologia.  

Konig e Vitti (1974) realizaram um estudo eletromiográfico em pacientes 

com articulações normais, a fim de reunir o maior número de dados e 

informações quanto à atividade normal dos músculos para serem comparados 

posteriormente com casos patológicos. Utilizaram um osciloscópio de raios 

catódicos que captava por meio de microeletrodos, diferenças de potencial de 

contração menor que 20uV (microvolt). Concluíram que em caso de maloclusão 

dentaria, há um tipo de hiper ou hipoatividade dos músculos da mastigação, 

bem como um atraso na resposta de um músculo quando estimulado. 
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Verificaram também um falta de simetria na atividade muscular, os músculos 

opostos agem em estágios diferentes em um movimento e há predominância 

de um lado.  

O’ Sullivan e Schmitz. (1993) utilizaram a eletromiografia na avaliação do 

alcance da doença neuromuscular ou do traumatismo e como um instrumento 

cinesiológico para estudo da função muscular. Como procedimento de 

avaliação, a eletromiografia clínica envolve a detecção e registro dos potenciais 

elétricos das fibras musculares esqueléticas. 

Ainda em 1996, Stohler et al. injetaram solução salina em músculo 

masseter de indivíduos assintomáticos, com o objetivo de indução de dor. A 

coleta de registros eletromiográficos foi feita antes e após para avaliação 

comparativa e percebeu-se aumento significativo da atividade desses 

músculos. Os autores concluíram que o aumento da atividade ocorreu pela 

memória de dor ou pela contração dos músculos da expressão facial que 

normalmente acontece em reação a sensações negativas experimentadas 

pelos indivíduos. 

Bassanta et al. (1997) citaram a EMG como o registro elétrico da 

atividade de um músculo, monitorando com sensores localizados na pele, 

sobre os músculos apropriados, onde são processados e reproduzidos na tela 

de um microcomputador. Utilizaram no campo da oclusão basicamente para 

avaliação do padrão de atividade do músculo mastigatório em função, bem 

como da posição postural de repouso da mandíbula. 

Baba et al. (2005) realizaram um estudo sobre a associação entre o 

nível da atividade do músculo masseter registrado durante o sono e os sinais e 

sintomas das desordens temporomandibulares em adultos jovens saudáveis. 

Participaram 103 indivíduos de ambos os sexos e idade entre 22 e 32 anos, 

submetidos a um questionário e 6 sessões noturnas consecutivas de análise 

eletromiográfica. Os resultados sugerem que o gênero e os estalos da 

articulação temporomandibular estão relacionados com a atividade 

eletromiográfica durante o sono. 

Regalo et al. (2005) através da eletromiografia, analisaram a atividade  

dos músculos orbiculares da face. Foram selecionados e comparados 10 

indivíduos portadores de deficiência auditiva neurossensorial profunda (surdos) 

com 10 indivíduos clinicamente normais (ouvintes). Submetidos a cinco 
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condições clínicas: sucção, sopro, projeção e compressão labial e emissão da 

sílaba "Pa”. Concluíram que os pacientes surdos possuíam maiores atividades 

eletromiográficas em todas as situações clinicas. 

Ferreira et al. (2006) avaliaram a atividade eletromiográfica muscular 

resultante do uso da técnica convencional para obtenção do equilíbrio de 

pacientes usuários de prótese total dupla. Selecionaram 12 indivíduos com 

próteses totais e livres de sintomatologia dolorosa para disfunções 

temporomandibulares. Suas próteses antigas foram substituídas por novas e o 

equilíbrio articular obtido através do estabelecimento de contatos interferentes 

entre dentes artificiais. O teste de Friedman não mostrou resultados 

estatisticamente significantes entre os tempos avaliados. Concluíram que a 

técnica convencional não proporcionou equilíbrio dos músculos mastigatórios 

estudados. 

Siéssere et al. (2006 ) compararam a atividade muscular entre indivíduos 

saudáveis e portadores da Síndrome de Eagle, constataram hiperatividade 

muscular para os indivíduos portadores da síndrome através da análise 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal. 

Hotta et al. (2007) compararam a atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal de pacientes usuários de próteses totais, 

parcialmente desdentados e dentados. Concluíram que há maior atividade 

muscular nos indivíduos parcialmente desdentados durante a mastigação e nos 

portadores de próteses totais quando em repouso devido a aplicação de mais 

força para alcançar a mesma eficiência mastigatória dos totalmente dentados. 

Navarro (2007) avaliou a atividade eletromiográfica dos músculos 

masseter e temporal de pacientes parcialmente desdentados, classes I e II de 

Kennedy (edentados posteriores uni ou bilaterais) comparando suas atividades 

antes e após a reabilitação com próteses parciais. Observaram que a ausência 

de dentes posteriores provoca um aumento significativo da atividade muscular 

dos músculos masseter e temporal anterior e, a reabilitação com as próteses 

parciais melhoram a atividade muscular e a aproxima de indivíduos dentados 

completos. 

Hotta et al. (2008) avaliaram através da eletromiografia se o tratamento 

com laser acupuntura em pacientes com disfunção temporomandibular 

promovia alterações musculares. Constaram que o tratamento com laser 
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acupuntura promoveu alterações nos músculos da mastigação, no entanto, 

sem se aproximar dos valores do grupo controle. Dados significantes somente 

para diminuição da sintomatologia dolorosa e condição de vida desses 

pacientes. 

 

 

2.2 Prótese ocular e eletromiografia 

 

 

Prótese ocular é um apêndice da prótese facial que visa recompor 

aloplasticamente as deformidades e seqüelas deixadas no bulbo ocular, sendo 

essas parciais ou totais (Rezende, 1997). A reabilitação protética ocular tem 

como objetivos recuperar a estética facial enquanto mantém a forma anatômica 

da cavidade, assim preservando o tônus muscular palpebral, bem como o de 

prevenir ou inibir o colapso e a deformidade palpebrais, proteger a cavidade 

ocular contra agressões por irritação com poeira, objetos perfuro-cortantes e 

corpos estranhos, guiar a direção de secreção lacrimal, prevenir o acúmulo de 

fluido na cavidade e finalmente, incluir o paciente no ambiente social (Oliveira, 

1960; Kohlhaas, 2001). 

Rezende (1997) cita em seu livro que a incidência de lesão do bulbo 

ocular é muito grande e só tende a crescer devido aos acidentes 

automobilísticos e moléstias do bulbo ocular. A prótese ocular é a que mais 

exige preparos e recursos técnico-artísticos. A tentativa de restaurar tal lesão é 

antiga, muitos achados arqueológicos comprovam tal afirmação, relíquias 

encontradas de civilizações antigas indicam que a reabilitação ocular protética 

possa ter existido há centenas de anos atrás. Escavações feitas no Egito 

revelaram reabilitações através de pedras preciosas, bronze, ouro e outros 

tipos de materiais (Roberts, 1971). No século XVIII, Ludwig Muller-Uri fabricava 

olhos para bonecas com tamanha destreza que um médico local o encarregou 

de fornecer próteses aos seus pacientes. No século XX, a família Muller-Uri, 

em busca de materiais mais estéticos e biocompatíveis, iniciou a confecção de 

próteses oculares de vidro que foi a técnica mais utilizada até a segunda guerra 

mundial (Benson, 1977). O uso do metil metacrilato já era utilizado em bases 

de próteses dentárias, assim a técnica foi adaptada para as oculares e foram 
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observadas muitas vantagens sobre outros materiais pelas suas características 

de biocompatibilidade, durabilidade, estética, adaptação e baixo custo. 

(Murphey; Schilossberg, 1944).  

Em 1997, Rezende classificou as oftalmopróteses em cirúrgicas 

(confeccionadas antes da cirurgia para manter e modelar a loja cirúrgica, não 

possuindo nem íris, nem esclera); provisórias ou pós-cirurgicas 

(confeccionadas algumas semanas após a cirurgia, assim que a cavidade 

possa ser moldada); restauradoras (confeccionadas após o paciente ter-se 

adaptado à prótese provisória); industrializadas ou estoque (encontradas nas 

ópticas e fornecidas por fábricas) e, individualizadas (obtidas através de 

moldagem da cavidade anoftálmica e confeccionadas de acordo com as 

características individuais do paciente) 

A prótese chamada de estoque, peça pré-fabricada, é muito procurada 

pelos pacientes por ser de rápida aquisição, porém por não ser uma peça 

individualizada, a mobilidade é limitada e seu uso pode promover alterações 

prejudiciais à cavidade anoftálmica como deformações nas dimensões 

palpebrais por excesso de material ou má adaptação da peça sobre os tecidos. 

As chamadas individualizadas são próteses confeccionadas a partir da 

moldagem da cavidade para que a prótese preencha todo o seu conteúdo 

assim, favorecendo a mobilidade e dissimulação. O resultado estético e 

funcional da prótese individualizada é superior à de estoque. É o tipo de 

prótese mais indicado para a reabilitação protética (Maia; Rezende, 1997; Ch; 

Sajjan, 2010). É exigido treinamento técnico e experiência dos profissionais, 

pois um dos maiores obstáculos na confecção de uma prótese individualizada é 

a técnica de moldagem aplicada. A moldagem pode ser realizada através da 

injeção do material com seringas plásticas diretamente na cavidade anoftálmica 

(Bartlett; Moore, 1973) e com moldeiras de estoque (pré-fabricadas) ou 

individuais: moldeiras perfuradas de resina acrílica com uma adaptação de um 

conduto central para acoplar uma seringa plástica, confeccionadas a partir da 

prótese ocular do próprio paciente (Mathews et al, 2000). A moldagem, quando 

realizada corretamente, permite uma justaposição da prótese com todo o coto 

muscular remanescente, fator que está diretamente ligado à mobilidade da 

prótese (Brandt, 1946). 
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No estudo relatado por Maia e Rezende (1997), a moldagem por meio 

da injeção de alginato através de uma seringa demonstrou melhor ocupação e 

maior mobilidade dos corpos de prova na cavidade anoftálmica quando 

comparados à moldagem com moldeiras. Esse ganho na mobilidade decorreu 

da melhor ocupação do material no interior da cavidade. A técnica da seringa 

provou ser mais eficiente devido a não compressão da musculatura, fator 

evidenciado durante a técnica da moldeira, ou seja, não há nenhum artefato 

pressionando e alterando as funções musculares durante a moldagem, além de 

ser mais rápida e de fácil execução por não necessitar realizar a confecção e 

adaptação de uma moldeira, economizando tempo e material. 

A escolha do tipo de prótese a ser utilizada depende do tipo de cirurgia 

indicada a cada paciente. Existem três tipos de cirurgias relatadas na literatura: 

evisceração, enucleação e exenteração. A evisceração é o procedimento 

cirúrgico no qual o conteúdo do globo ocular é removido, deixando-se a 

esclera, a cápsula de Tenon, conjuntiva, musculatura e o nervo óptico 

inalterados, podendo a córnea ser mantida ou removida; a enucleação consiste 

na remoção total do globo ocular e de uma porção do nervo óptico a partir da 

órbita e exenteração é a remoção total do globo ocular e de tecidos moles 

contidos na cavidade orbital (Rezende, 1997; Tacla et al., 2006). 

Quando há a enucleação do globo ocular, o implante orbital é utilizado 

para tentar diminuir a contração muscular e restabelecer volume e conteúdo 

orbitários. O implante contribui para uma melhor reposição do volume orbitário 

perdido possibilitando o uso de próteses externas menores e mais leves que 

auxiliam na mobilidade das próteses (Shome et al., 2010), porém há casos de 

infecção e extrusão da peça, impossibilitando sua utilização (Moura; Vieira, 

2007). Entre as principais possíveis causas de extrusão de implante 

encontradas na literatura são a reabsorção ou necrose avascular da córnea 

(quando esta é preservada); falta relativa de Tenon e conjuntiva sobre o 

implante; hematoma; infecção; falta de biocompatibilidade do material; alta 

tensão da ferida cirúrgica ou técnica cirúrgica inadequada (Rasmussen et al., 

2010). Quando não é possível a utilização do implante, a mobilidade da prótese 

ocular dependerá de uma boa técnica de confecção ocular protética. A 

importância da reabilitação protética tem estimulado o estudo e 

desenvolvimento de novas técnicas de confecção, principalmente relacionadas 
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à mobilidade da prótese no interior da cavidade anoftálmica, fator essencial 

para a realização de movimentos adutores e abdutores, bem como de abertura 

e fechamento palpebrais.  

É interessante destacar estudos enfocados no peso da prótese ocular, 

principalmente em cavidades anoftálmicas amplas quando se relaciona à 

mobilidade. Em 1990, Dias realizou um estudo comparando a variação de 

confecção da prótese ocular em cavidades anoftálmicas amplas, enfocando 

ganho na mobilidade, retenção e estética da prótese ocular introduzindo o 

poliestireno expandido (isopor) à resina acrílica, no momento da confecção da 

esclera protética. Comparou corpos de prova confeccionados em resina acrílica 

ativada quimicamente, resina acrílica ativada termicamente e resina acrílica de 

cadeia cruzada, pela técnica proposta e pela técnica de prótese ocular oca, 

segundo a diferença de peso, absorção de água e resistência à ruptura por 

pressão hidrostática. Os resultados demonstraram que a técnica é vantajosa a 

das próteses ocas. 

Dias (1994) seguindo a mesma linha de pesquisa na obtenção de 

prótese ocular a mais semelhante possível do olho remanescente, enfocaram 

no estudo da mobilidade das oftalmopróteses comparando próteses 

confeccionadas convencionalmente (maciça) e próteses leves (introdução de 

poliestireno expandido à resina acrílica). Não houve diferenças estatísticas 

significantes, no entanto, observou-se maior mobilidade nas próteses leves, 

bem como tempo de trabalho e custo. 

Em 2010, Geraldini et al. realizaram outro estudo relacionado à 

mobilidade das próteses oculares, mas utilizando a técnica de confecção de 

oftalmopróteses ocas. Os resultados demonstraram que a diferença de peso 

entre a prótese convencional (maciça) e a oca interfere no resultado final, a 

prótese ocular individualizada e oca permite que os movimentos musculares 

apresentem maior amplitude devido à menor interferência da peça protética. 

O colapso palpebral pode ocorrer após uma cirurgia de enucleação, ou 

seja, a remoção do globo ocular, pois há uma mudança no relacionamento das 

pálpebras com o conteúdo orbital, essa alteração pode se manifestar em forma 

de aprofundamento do sulco superior e frouxidão da pálpebra inferior 

(Murchison; Bilyk, 2011). Planejamento pré-operatório e meticulosos 

procedimentos cirúrgicos primários podem minimizar os riscos de complicações 
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e a necessidade de cirurgias secundárias. Para a avaliação de uma cavidade 

anoftálmica é preciso observar alguns parâmetros como: na presença de um 

implante se esta em condições satisfatórias, um adequado tecido atapetado e 

se as medidas, aparência e tônus das pálpebras estão normais. A história 

médica do paciente é extremamente importante e deve conter informações 

sobre a indicação para as cirurgias de evisceração, enucleação ou 

exenteração, presença de implante e o tipo, o tempo de uso da prótese ocular, 

presença de inflamações ou tecidos irritados, capacidade de retenção da 

prótese e se houve aplicação de radioterapia na região (Grover; Bageja, 2010). 

O músculo orbicular do olho é um importante músculo esfincteriano, 

possui fibras estriadas dispostas em círculos concêntricos ao redor da margem 

orbital e nas pálpebras (Martone, 1962). Integra o grupo muscular cutâneo da 

cabeça, responsável pelos movimentos faciais e da expressão facial. 

Primariamente relacionado com a proteção dos olhos, realizando mecanismos 

de movimento esfinctérico ou dilatador, controlando o grau de abertura ou 

fechamento das pálpebras e permanecendo em repouso nos movimentos 

sacádicos (Gardner; Osburn, 1980; Evinger et al., 1991). 

É um músculo quase em sua totalidade cutâneo, prendendo-se somente 

nos ligamentos palpebrais medial e lateral e em dois pontos ósseos na maxila e 

no lacrimal. Posiciona-se ao redor do olho, excedendo grandemente os limites 

da orbita (Madeira, 1995). 

Os músculos do corpo humano são compostos de fibras de actina e 

miosina, sendo o determinante da velocidade de contração os subtipos de 

miosina que diferente entre si pela cadeia pesada. Nos humanos são três 

subtipos: I, IIA e IIX. As fibras tipo I contraem lentamente, enquanto as do tipo II 

desencadeiam movimentos rápidos. O orbicular do olho é composto dos três 

tipos de fibras, sendo a tipo II mais predominante. A quantidade de fibras tipos I 

e IIX não se diferem entre jovens e idosos, em contrapartida, a tipo IIA diminui 

ao longo do tempo (Cheng et al., 2007). 

 Tosello et al. (2008) avaliaram o efeito da cegueira congênita sobre a 

atividade eletromiográfica dos músculos faciais. Foram recrutados 14 pacientes 

cegos capazes de realizar respiração nasal e lábios bem formados e 14, 

controle. Concluíram que para o músculo orbicular a atividade mioelétrica entre 

cegos e indivíduos controle foi maior para o grupo controle em repouso, sopro, 



28 
 

e na projeção labial; ainda para os músculos óculo motores, uma atividade 

maior no grupo controle em repouso muscular, piscando e piscando forçado.  

Shahani e Young (1972) citaram que a eletromiografia sistemática dos 

músculos da expressão facial foi muito negligenciada, embora os 

eletromiografistas clínicos estejam constantemente realizando pesquisas sobre 

os reflexos orbiculares em humanos. 

Patel e Shahani (1973) realizaram um estudo sobre a eletromiografia 

dos músculos extra-oculares em pacientes sem manifestações clínicas de 

envolvimento desses músculos, através de eletrodos com agulha, avaliaram a 

posição primária dos olhos, na direção da ação do músculo e na direção oposta 

a ação do músculo. Os resultados mostraram que a unidade motora é mais 

simples e menor que a dos músculos esqueléticos, menor em duração e capaz 

de alcançar uma ótima freqüência. Concluíram que a EMG é uma importante 

ferramenta para estudos fisiológicos dos músculos extra-oculares. 

Aramideh et al. (1994) constatou que a eletromiografia é uma ferramenta 

indispensável para estabelecer a origem de diferentes formas de distúrbios do 

movimento da pálpebra em pacientes com sintomas clínicos de blefarospasmo 

e, analisar a causa da resposta insatisfatória ao tratamento com toxina 

botulínica. 

Lowry et al. (1995) realizaram um estudo eletromiográfico visando 

reconstrução cirúrgica das pálpebras em regiões onde ocorreram tumores. 

Kaneko e Sakamoto (1999) estudaram o ato de piscar espontâneo, 

voluntário e reflexo utilizando a eletromiografia, concluindo que a EMG no ato 

de piscar espontâneo apresentou uma amplitude e duração menor que o tempo 

de piscar reflexo e voluntário. A EMG para o piscar espontâneo teve uma 

amplitude menor e curta duração em relação aos outros atos de piscar. A taxa 

máxima resultante correta para os três tipos de piscar chega a ser de 81,8%. 

Até agora, tem sido difícil para discriminar os tipos de piscar quantitativamente, 

mas os procedimentos apresentados são capazes de resolver a dificuldade. 

Regalo (2000) realizou um estudo com dois grupos, sendo Grupo 1 

portadores de prótese ocular e Grupo 2, o controle. Avaliou a atividade 

eletromiográfica de ambos os grupos, sendo para o Grupo 1 as atividades 

antes e após 7 dias de uso das próteses. Concluíram que mesmo após o 

período de uma semana, houve um aumento da atividade eletromiográfica, 
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mesmo que clinicamente se observava uma boa adaptação da prótese. Essa 

hiperatividade pode ser devido ao pouco tempo de instalação da mesma. 

Galldikis e Haupt (2008) avaliaram a importância do diagnóstico 

eletromiográfico nas patologias dos músculos extra-oculares. Através da 

eletromiografia profunda com agulhas, analisaram 206 pacientes com uma 

variedade de desordens, principalmente com foco neurológico. Observaram 

uma compatibilidade do exame EMG com relação ao diagnóstico clínico de até 

88% nas diferentes patologias. Concluíram que a EMG dos músculos extra-

oculares é um exame seguro e tem um alto valor diagnóstico, especialmente 

em casos de miosites, distrofia muscular e lesões isoladas do nervo periférico. 

Finsterer (2008) em sua revisão sobre eletromiografia profunda nos 

músculos extra-oculares através de eletrodos com agulhas na era da genética 

observou que esse tipo de exame tem suas indicações, porem não deve ser 

utilizado quando os recursos são menos invasivos, mais eficientes e 

principalmente quando exames genéticos são possíveis. 

Zhu e Qi (2009) buscando aprimorar dados para diagnóstico e 

tratamento da miopatia ocular, realizaram um estudo utilizando a 

eletromiografia de superfície em 140 voluntários normais e 30 pacientes com 

oftalmoplegia. Observaram que os sinais eletromiográficos pacientes 

sintomáticos eram menores ou desapareceram na direção discinética, 

enquanto os sinais dos voluntários normais eram regulares. Concluindo que 

esse teste é capaz de produzir dados quantitativos para o diagnóstico e o 

tratamento da miopatia ocular. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Observar por meio de estudo comparativo e análise eletromiográfica os 

resultados da reabilitação através de prótese oculares individualizadas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 Local de desenvolvimento 

 

 

O estudo foi realizado na Clínica de Pós Graduação da área de Ciências 

Odontológicas, disciplina de Prótese Buco Maxilofacial, Departamento de 

Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia 

de São Paulo, Universidade de São Paulo. 

 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), processo 

no 357060 (Anexo A). Os voluntários selecionados receberam informações 

sobre a pesquisa e sobre o tratamento proposto e, após todas as dúvidas 

terem sido esclarecidas foram, então, convidados a participar do estudo, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo B). 

 

 

4.3 Materiais 

 

 

Eletromiógrafo MyoSystem-Br I® (Datahominis Tecnologia Ltda, São 

Paulo, Brasil) 

Eletrodos de superfície ativos bipolares diferenciais Noraxon® (Estados 

Unidos Ltda, Scottdale, AZ, Estados Unidos) 

Laptop HP® Pavilion dv2000 (Processador Intel Centrino, memória RAM 

1024Mb, capacidade HD 220Gb 5400 RPM, HP Inc.) 
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Álcool etílico hidratado 70° INPM Santa Cruz® (Santa Cruz Ltda, 

Guarulhos, SP, Brasil)  

Algodão hidrófilo Apollo® (Cia. Manufatora de tecidos de algodão, 

Cataguases, Minas Gerais, Brasil) 

Esparadrapo impermeável branco Cremer®– 10cm x 4,5m (Cremer Ltda, 

Blumenau, SC, Brasil) 

 

 

4.4 Método 

 

 

4.4.1 Grupos de estudo 

 

 

Para o presente trabalho foram formados 3 grupos compostos por 10 

pacientes, selecionados aleatoriamente quanto ao gênero ou idade. Os 

pacientes foram avaliados clinicamente e distribuídos nos grupos de acordo 

com suas características. 

 

Grupo 1 - Pacientes enucleados  

Critério de inclusão: a perda total do globo ocular pelas mais diferentes 

etiologias como trauma por objetos perfuro cortantes, glaucomas, projéteis, 

acidentes automobilístico e nunca terem usado prótese ocular. Critério de 

exclusão: perdas de tecidos musculares ou deformações na cavidade 

anoftálmica não comuns à cirurgia de enucleação. Os pacientes foram 

avaliados por meio de anamnese detalhada e exame clínico. 

 

Grupo 2 - Usuários de prótese ocular 

Critério de inclusão: pacientes reabilitados proteticamente há pelo 

menos 1 ano. Foram avaliados clinicamente quanto às condições e aspectos 

materiais das próteses e da cavidade anoftálmica. Todas as próteses presentes 

eram individualizadas, ou seja, por meio da técnica de moldagem individual, as 

próteses foram confeccionadas de acordo com a cavidade de cada paciente.  
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Grupo 3 – Controle 

Critério de inclusão: os indivíduos controle não possuíam perdas 

oculares e nenhum tipo de afecção ou patologia ocular.  

 

Os pacientes dos Grupos 1 e 2 apresentavam boas condições de saúde 

e procuraram o serviço de Prótese Buco Maxilofacial da Faculdade de 

Odontologia de São Paulo da Universidade de São Paulo por meio de 

encaminhamento de seus médicos para a reabilitação através da prótese 

ocular individualizada. 

 

 

4.4.2 Análise Eletromiográfica 

 

 

A avaliação da atividade muscular foi realizada por meio de registros 

eletromiográficos da musculatura dos músculos orbicular lateral direito (OLD), 

orbicular lateral esquerdo (OLE), orbicular inferior direito (OID) e orbicular 

inferior esquerdo (OIE) durante o repouso e atividades que envolveram efetiva 

participação da musculatura nas seguintes condições clínicas: Repouso Inicial 

(RI), Abertura e Fechamento Normais das Pálpebras (AFN), Abertura e 

Fechamento Forçados das Pálpebras (AFF) e Repouso Final (RF).  

Para obtenção dos registros eletromiográficos foi utilizado o 

Eletromiógrafo MyoSystem-BrI® (Datahominis Tecnologia, São Paulo, Brasil) 

(Figura 4.1), versão portátil, acoplada a um notebook HP® Pavilion dv2000 

(Processador Intel Centrino, memória RAM 1024Mb, capacidade HD 220Gb 

5400 RPM, HP Inc.) com uma bateria própria. Eletrodos de superfície ativos 

bipolares diferenciais de Ag/AgCl, pré-geleificados, diâmetro de 10mm e 

distância inter-eletrodos de 20mm (Noraxon®, Estados Unidos Ltda, Scottdale, 

AZ, Estados Unidos) foram usados neste estudo (Figura 4.2). A pele da região 

de colocação dos eletrodos recebeu limpeza com algodão (Apolo®, CIA 

manufatora de tecidos de algodão, Cataguases, Minas Gerais, Brasil) 

embebido em álcool 70% Santa Cruz® (Santa Cruz Ltda, Guarulhos, SP, 

Brasil) (Hermens et al., 2000), os eletrodos foram posicionados, de acordo com 

o consórcio europeu Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscle 
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(SENIAM) desenvolvida por Hermens et al. (2000), em duas regiões: porção 

orbital lateral e porção orbital inferior (Figura 4.3), sendo a 1 centímetro do 

ângulo orbital, na região lateral, e logo abaixo da margem infraorbital, da região 

inferior e foram fixados por esparadrapos adesivos brancos (Cremer® 

10cmx4,5m, São Paulo, Brasil). Um eletrodo de aço inoxidável em formato de 

pinça também foi usado como eletrodo de referência, eletrodo terra, fixado 

sobre a pele da região do punho. Os sinais eletromiográficos foram 

analogicamente amplificados com um ganho de 1000x, filtrados por um 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 processamento dos dados foi 

realizado por meio do software Myosystem Br1® 3.5 Datahominis Tecnologia 

Ltda (Figura 4.5).  

 

 
Figura 4.1 – Painel do aparelho eletromiógrafo Myosystem Br-1 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.2. Eletrodo ativo de superfície 
 
 
 
Figura 4.3 – Localização e posicionamento dos eletrodos. Em A, eletrodos na porção do 

músculo orbicular lateral e em B, orbicular inferior 

 B 

A 
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Figura 4.4 – Tela do software Myosystem - Br1, registro eletromiográfico durante a atividade de 
Abertura e Fechamento Forçados 

 

 

4.4.3 Registro eletromiográfico 

 

 

O ambiente de registro era calmo e silencioso para que o paciente 

ficasse tranquilo e relaxado, assim evitando possíveis interferências. Durante o 

registro, o paciente foi posicionado de maneira ereta em cadeira confortável, 

plano da cabeça paralelo ao solo, com as plantas dos pés apoiados no chão e 

braços sobre as pernas. 

Previamente a cada registro eletromiográfico, o paciente foi instruído 

com as informações e explicações necessárias, sempre solicitando ao paciente 

que permanecesse o mais relaxado possível, tranqüilo, calmo e com respiração 

lenta e controlada.  

 Um profissional treinado e calibrado realizou o registro das atividades 

eletromiográficas das atividades citadas anteriormente. Os pacientes seguiram 
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as orientações verbais do profissional para realizar de maneira correta os 

exercícios durante o tempo de 10 segundos. Cada repouso inicial e final, 

abertura e fechamento normais e abertura e fechamento forçados foram 

registrados duas vezes. 

 

4.4.4 Análises dos dados 

 

 

Os valores dos sinais eletromiográficos coletados foram digitados um a 

um em tabelas montadas em planilha do software Microsoft® Office Excel 2003 

e foram normalizados pelos valores de amplitude eletromiográfica obtidos com 

as médias da atividade de abertura e fechamento forçados (máxima contração 

voluntária). A eletromiografia normalizada é fundamental para avaliar o 

desempenho da atividade muscular nas diferentes condições clínicas, pois 

reduz as imperfeições entre os diferentes registros de um mesmo paciente ou 

de pacientes diferentes, torna a interpretação dos dados reprodutível 

(Mathiassen et al., 1995; Regalo et al., 2009). Os dados foram comparados por 

meio da Análise de Variância (ANOVA Oneway) tendo como teste 

complementar o teste de Duncan (p<0,05). 

A análise estatística foi realizada utilizando o software SPSS versão 17.0 

(SPSS Inc. Chicago, IL, Estados Unidos). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os grupos foram avaliados durante as seguintes condições clínicas: 

Repouso Inicial (RI), Abertura e Fechamento Normais das Pálpebras (AFN), 

Abertura e Fechamento Forçados das Pálpebras (AFF) e Repouso Final (RF). 

A seguir, exemplos de coleta em um paciente do grupo 2 nas figuras 5.1, 5.2, 

5.3 e 5.4, respectivamente.  

 

 

 

Figura 5.1 - Registro em RI, dos músculos OLD, OID, OLE OIE. Análise do paciente J.E.R. 
usuário de prótese 
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Figura 5.2 - Registro da Abertura e Fechamento Normais, músculos avaliados OLD, OID, OLE 
e OIE. Análise do paciente J.E.R. usuário de prótese 

 

 

 

Figura 5.3 - Registro da Abertura e Fechamento Forçados, músculos OLD, OID, OLE e OIE. 
Análise do paciente J.E.R. usuário de prótese 



39 
 

 

Figura 5.4 - Registro do Repouso Final, músculos OLD, OID, OLE e OIE. Análise do paciente 
J.E.R. usuário de prótese 

 

 

Para a análise estatística foram utilizados os valores médios dos 

músculos orbiculares lateral direito (OLD) e esquerdo (OLE), orbicular inferior 

direito (OID) e esquerdo (OIE) dos grupos 1, 2 e 3. Para a análise estatística foi 

utilizado o teste paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) e Duncan 

(p<0,05), o que mais se aplicavam às características das amostras. 
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Durante o repouso inicial, no grupo 3, notou-se um padrão de contração 

muscular, ou seja, as médias eletromiográficas demonstraram uma atividade 

maior nos orbiculares inferiores do que nos músculos laterais. Já o grupo 1 não 

demonstrou esse padrão observado no grupo 3. Finalmente, o grupo 2 seguiu o 

padrão analisado, músculos orbiculares inferiores com médias superiores aos 

músculos laterais (Gráfico 5.1). Não houve significância estatística para a 

comparação entre os grupos (Tabela 5.1). 
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Gráfico 5.1 - Repouso Inicial. Valores médios EMG dos músculos OLD, OLE, OID e OIE dos 
grupos 1, 2 e 3 

 

 

Tabela 5.1 - Repouso Inicial entre Grupos. ANOVA. p-valor < 0,05 

 

 

 

Análise de Variancia Comparação entre Grupos Repouso Inicial 

Fonte da variação 
Entre grupos 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0,009 2 0,004 0,314 0,733 

Orbicular Inferior Direito 0,002 2 0,001 0,044 0,957 

Orbicular Lateral Esquerdo 0,020 2 0,010 0,612 0,550 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,009 2 0,004 0,192 0,827 
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Durante a abertura e fechamento normais, os três grupos revelaram um 

padrão de contração muscular, ou seja, os músculos orbiculares inferiores 

apresentaram maior atividade em relação aos laterais. Os valores do grupo 2 

apresentaram-se mais próximos do grupo 3 do que o grupo 1. Além disso, 

notou-se maior atividade eletromiográfica dos músculos orbiculares do grupo 1 

em relação aos demais grupos (gráfico 5.2). Não houve significância estatística 

para a comparação entre os grupos (tabela 5.2). 
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Gráfico 5.2 - Abertura e fechamento normais. Valores médios EMG dos músculos OLD, OLE, 
OID e OIE dos grupos 1, 2 e 3 

 

 

Tabela 5.2 - Abertura e fechamento normais entre Grupos. ANOVA. p-valor < 0,05 

 

 

Na análise da atividade clínica de abertura e fechamento forçados, o 

grupo 2 revelou valores menores quando comparados com os grupos 1 e 3 

Análise de Variancia Comparação entre Grupos Abertura e Fechamento Normais 

Fonte da variação 
Entre grupos 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0,006 2 0,003 0,129 0,879 

Orbicular Inferior Direito 0,015 2 0,007 0,317 0,731 

Orbicular Lateral Esquerdo 0,064 2 0,032 1,261 0,300 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,022 2 0,011 0,375 0,691 
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(Gráfico 5.3). Os músculos orbiculares do grupo 3 novamente apresentaram 

um padrão de contração muscular e maiores médias EMG entre os grupos. 

Além disso, as médias eletromiográficas do grupo 1, não apresentaram padrão 

muscular algum. Não houve diferença estatisticamente significante dos 

músculos na análise da comparação entre os grupos (Tabela 5.3). 
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Gráfico 5.3 - Abertura e fechamento forçados. Valores médios EMG dos músculos OLD, OLE, 
OID e OIE dos grupos 1, 2 e 3 

 

 

 Tabela 5.3 - Abertura e fechamento forçados entre Grupos. ANOVA. p-valor < 0,05 

 

 

 

 

 

 

Análise de Variancia Comparação entre Grupos Abertura e Fechamento 
Forçados 

Fonte da variação 
Entre grupos 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0.446 2 0.223 1,296 0,291 

Orbicular Inferior Direito 0,268 2 0,134 0,773 0.427 

Orbicular Lateral Esquerdo 0,161 2 0,080 0,505 0,610 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,650 2 0,325 0,871 0,431 
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Quando se analisou a atividade dos músculos orbiculares durante o 

repouso final, observou-se menor atividade eletromiográfica dos músculos 

analisados no grupo 1 quando comparada com a atividade dos músculos dos 

grupos 2 e 3 (Gráfico 5.4). As médias eletromiográficas dos músculos foram 

maiores em relação ao repouso inicial para os grupos 2 e 3, enquanto que o 

inverso aconteceu com grupo 1. Não houve diferença estatisticamente 

significante dos músculos na análise da comparação entre os grupos (Tabela 

5.4). 
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Gráfico 5.4 - Repouso final. Valores médios EMG dos músculos OLD, OLE, OID e OIE dos 
grupos 1, 2 e 3 

 

Tabela 5.4 - Repouso final entre Grupos. ANOVA. p-valor < 0,05 

 

 

Análise de Variancia Comparação entre Grupos Repouso Final 

Fonte da variação 
Entre grupos 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0,016 2 0,008 0,603 0,555 

Orbicular Inferior Direito 0,006 2 0,003 0,245 0,785 

Orbicular Lateral Esquerdo 0,003 2 0,001 0,100 0,905 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,043 2 0,022 1,6 0,212 
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Ao realizar o teste da ANOVA, foi aplicado o teste complementar Duncan 

para verificar se houve alguma diferença estatística significante entre as 

médias dos grupos. No entanto, não foram encontrados resultados significantes 

em nenhuma das condições: RI (Tabela 5.5), AFN (Tabela 5.6), AFF (Tabela 

5.7) e RF (Tabela 5.8). 

 

Tabela. 5.5 – Análise complementar Duncan. Comparação entre médias. Repouso inicial. Valor 
p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. 5.6 - Análise complementar Duncan. Comparação entre médias. Abertura e 
fechamento normais. Valor p<0,05 
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Tabela. 5.7 – Análise complementar Duncan. Comparação entre médias. 
Abertura e fechamento forçados. Valor p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.8 - Análise complementar Duncan. Comparação entre médias 
Repouso final. Valor p<0,05 
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Foi realizada a análise estatística da relação da musculatura do lado 

direito (D) e esquerdo (E) dos indivíduos dos grupos 1 e 2 separados por 

subgrupos: grupo 1 lado afetado direito (1D) e esquerdo (1E), grupo 2 lado 

afetado direito (2D) e lado esquerdo (2E). Essa análise foi realizada para 

comparar os músculos da região anoftálmica ou associados à prótese ocular 

com os músculos contralaterais. O grupo 1 possuía cinco indivíduos 1D e cinco 

para 1E; grupo 2 composto por 8 pessoas 2D e apenas dois para 2E. 

Durante o repouso inicial, notou-se que na atividade eletromiográfica do 

subgrupo 1D, os músculos orbiculares esquerdos possuem maiores médias. Já 

para os subgrupos 2D e 2E foi possível observar um equilíbrio muscular maior 

entre seus músculos de ambos os lados (Gráfico 5.5). Porém, não houve 

significância estatística para a comparação entre os grupos (Tabela 5.9). 
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Gráfico 5.5 – Repouso Inicial. Valores médios EMG dos músculos dos subgrupos Grupo1D, 

Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e grupo 3 
 

 

Tabela 5.9 - Repouso inicial entre os subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e 
grupo 3. ANOVA. p-valor < 0,05 

Análise de Variancia Comparação entre Subgrupos  D e E Repouso Final 

Fonte da variação 
Entre músculos  

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0,032 4 0.008 0,572 0,686 

Orbicular Inferior Direito 0,049 4 0,012 0,731 0,580 

Orbicular Lateral Esquerdo 0,056 4 0,014 O,839 0,514 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,096 4 0,024 1,111 0,374 
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Durante a abertura e fechamento normais, o subgrupo 1D apresentou 

maiores médias eletromiográficas em comparação com o subgrupo 2D, 

enquanto o inverso foi verificado para os subgrupos do lado E, ou seja, as 

maiores médias foram as dos grupo 2E em relação ao grupo 1E (Gráfico 5.6). 

Não houve significância estatística para a comparação da AFN entre os grupos 

(Tabela 5.10). 
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Gráfico 5.6 - Abertura e fechamento normais. Valores médios EMG dos músculos dos 

subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e grupo 3 
 

 

Tabela 5.10 - Abertura e fechamento normais entre os subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 
2D, Grupo 2E e grupo 3. ANOVA. p-valor < 0,05 

 

Análise de Variancia Comparação entre Subgrupos  D e E Repouso Final 

Fonte da variação 
Entre músculos  

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F Valor de P 

Orbicular Lateral Direito 0,037 4 0,009 0,411 0,799 
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Na análise da atividade clínica de abertura e fechamento forçados, o 

subgrupo 1D e 1E apresentaram um padrão de contração muscular 

semelhante. E o subgrupo 2D, médias mais baixas para os músculos 

orbiculares associados às próteses oculares (Gráfico 5.7). Não houve diferença 

estatisticamente significante dos músculos na análise da comparação entre os 

grupos (Tabela 5.11). 
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Gráfico 5.7 - Abertura e fechamento forçados. Valores médios EMG dos músculos dos 
subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e grupo 3 

 

 

Tabela 5.11- Abertura e fechamento forçados entre os subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 
2D, Grupo 2E e grupo 3. ANOVA. p-valor < 0,05 
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Orbicular Lateral Esquerdo 0,192 4 0,048 2,146 0,106 

Orbicular Inferior Esquerdo 0,231 4 0,058 2,502 0,069 



49 
 

Quando se analisou a atividade dos músculos orbiculares durante o 

repouso final, observou-se médias EMG semelhantes nos subgrupos 1D e 1E 

e, no subgrupo 2D, um leve aumento da média da atividade dos músculos da 

região anoftálmica em comparação com seus contralaterais. (Gráfico 5.8). Não 

houve diferença estatisticamente significante dos músculos na análise da 

comparação entre os músculos (Tabela 5.12). 
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Gráfico 5.8 - Repouso final. Valores médios EMG dos músculos dos subgrupos Grupo1D, 
Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e grupo 3 

 

 

Tabela 5.12 - Repouso final entre os subgrupos Grupo1D, Grupo 1E, Grupo 2D, Grupo 2E e 
grupo 3. ANOVA. p-valor < 0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A eletromiografia é um assunto que tem sido muito estudado e 

pesquisado por profissionais de diversas áreas e tem se tornado especialmente 

popular pelas suas características de flexibilidade, ou seja, é passível de 

estudos para avaliação tanto de músculos profundos como periféricos; 

possibilidade de quantificar e qualificar essa atividade muscular, além de ser 

um instrumento auxiliar diagnóstico das patologias (Basmajian; De Luca, 1985). 

No presente estudo, os pacientes receberam instruções e informações sobre o 

tratamento de reabilitação da cavidade anoftálmica, bem como sobre o exame 

eletromiográfico. A maioria dos estudos consultados sobre eletromiografia e 

prótese ocular estava focada nos aspectos clínicos e funcionais dos músculos 

orbiculares em situações patológicas ou na presença de alguma alteração 

muscular como em blefarospasmos e miastenia grave (Aramideh et al., 1994; 

Esteban et al., 2004; Tosello et al., 2008) e trabalhos relacionados às cirurgias 

para correção de ptoses palpebrais e oculoplastias (Lowry et al.,1995; Grover; 

Bageja, 2010; Murchison; Bilyk, 2011). Pouco foi-se encontrado sobre o exame 

EMG dos músculos óculo motores e prótese ocular. 

Os resultados obtidos no Repouso Inicial demonstraram atividade 

muscular em todos os grupos, dados compatíveis com o estudo 

eletromiográfico de Patel e Shahani em 1973 que observaram que 

eletricamente não existe nenhuma posição de repouso, na posição chamada 

de descanso dos músculos extra-oculares, a posição de fechamento dos olhos 

envolve a contração constante de unidades motoras em todos os músculos. O 

grupo Controle apresentou um padrão de contração muscular, no qual, os 

orbiculares laterais possuíam médias eletromiográficas mais baixas que os 

orbiculares inferiores, resultado compatível com o estudo de Esteban et al. 

(2004) que relataram que para realizar o fechamento palpebral, os músculos 

mais requisitados e responsáveis por essa atividade são os orbiculares 

inferiores e o palpebral. O grupo usuários de próteses oculares obteve o 

mesmo padrão do controle, essa informação pode indicar que o uso da 

oftalmoprótese consegue promover uma atividade muscular equilibrada que se 
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assemelha com a encontrada no grupo controle, porém com médias 

superiores, sendo assim, é possível que a prótese cause algum tipo de 

desestabilidade muscular. O grupo 1 não apresentou padrão de contração 

muscular algum, suas médias eletromiográficas não seguem o padrão 

encontrado nos grupos 2 e 3, além disso, sua atividade apresenta valores altos, 

resultado encontrado no estudo de Regalo et al. (2005), no qual, o grupo não 

reabilitado em repouso inicial apresentou valores EMG superiores aos grupo 

controle, provavelmente em decorrência da ausência de anteparo para os 

músculos completarem o movimento de fechamento palpebral. Possivelmente 

essa hiperatividade seja em decorrência das adaptações neuromusculares 

para essa nova conformação, permitindo uma melhor sincronização da 

atividade das fibras musculares e sua mobilização (Dantas, 2005). 

O grupo Controle seguiu uma tendência de contração muscular, ou seja, 

a atividade eletromiográfica durante os movimentos de abertura e fechamento 

normais foi mais alta nos músculos orbiculares inferiores do que nos laterais, 

situação similar ao repouso inicial, no qual, as fibras musculares do músculo 

orbicular inferior são mais requisitadas durante o movimento de fechamento 

palpebral (Drake et al., 2005). Na avaliação dos resultados do grupo 2, notou-

se uma atividade EMG maior quando comparada ao grupo controle. Essa 

análise pode indicar que apesar da prótese ocular conseguir promover uma 

atividade muscular semelhante ao grupo 3, os músculos do grupo 2 necessitam 

requisitar uma quantidade maior de fibras musculares para realizar a mesma 

atividade clínica do controle, há uma ativação muscular diferenciada nesse 

grupo 2, ou seja, no grupo 3 menos fibras se contraem em relação aos demais 

grupos, demonstrando melhor eficiência da contração muscular. Essa 

deficiência da musculatura orbitária da região anoftálmica, é devida a ausência 

do globo ocular que leva a uma diminuição da atividade dos músculos óculo 

motores, essas alterações podem ser justificadas pela deficiência de volume na 

cavidade anoftálmica, decorrente da diminuição de fluxo sanguíneo para os 

componentes orbitários restantes, com conseqüente atrofia da musculatura 

extrínseca e da gordura orbitária e pela mobilização das estruturas, por 

contratura muscular e pela força da gravidade, restando o conteúdo no setor 

posterior e inferior da órbita (Takahagi et al., 2005). As maiores médias 

encontradas entre os grupos foram dentro do grupo 1, a ativação de mais fibras 
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musculares pode ter ocorrido pelo fato dos músculos não possuírem um 

anteparo durante a contração como havia com o globo ocular, ou seja, há uma 

ativação grande dessas fibras, porém de maneira desordenada (Regalo et al., 

2005).  

Quando se deu a comparação entre grupos nos movimentos de abertura 

e fechamento forçados, notou-se em média, menor atividade eletromiográfica 

nos pacientes do grupo 2 quando comparada com a atividade desempenhada 

pelos indivíduos grupo 3, pode-se afirmar que a prótese ocular melhorou a 

atividade muscular porém não alcançou os valores controle. Esse aumento do 

tônus muscular também foi encontrado por Murphey e Schlossberg (1945), no 

qual, demonstraram que a prótese quando em contato com a superfície da 

cavidade anoftálmica, exerce um efeito estimulador nos tecidos orbitários, 

assim, fortalecendo os músculos óculo motores, intensificando o trabalho 

muscular, consequentemente, havendo um aumento de tonicidade desses 

músculos. No caso dos indivíduos do grupo 1, houve uma atividade 

eletromiográfica ainda maior quando comparada aos demais grupos. Esse 

resultado foi observado também na atividade de abertura e fechamento 

normais. O grupo 1 necessita recrutar mais fibras musculares que os grupos 2 

e 3 quando há a atividade intensa, porém é realizada de maneira desordenada. 

É possível que essa alteração na atividade EMG seja uma consequência da 

ausência do globo ocular. Estudos comprovam que os movimentos de piscar os 

olhos e apertamento máximo das pálpebras voluntariamente sofrem influência 

dos movimentos do globo ocular e da cabeça (Evinger et al., 1991; Bour et al., 

2000), portanto na ausência do globo, é possível que essas atividades sofram 

alterações. É importante enfatizar que a atividade elétrica muscular é diferente 

da maior força exercida pelo músculo. Se durante esse estudo, tivesse sido 

realizado um teste de força, seria possível verificar que essa atividade EMG do 

grupo 1 foi por desordem da contração das fibras musculares pela falta de 

anteparo (globo ocular ou prótese ocular) e não pela maior potencia do 

músculo. Provavelmente o teste de força nesse grupo demonstraria força 

reduzida quando comparada aos demais grupos. Análises de força poderiam 

ser utilizadas neste presente estudo, porém é um tipo de análise 

eletromiográfica mais complexa, é considerado um método invasivo, suas 

mensurações são captadas por meio de eletrodos de agulha, apresenta 
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dificuldade de aplicação da técnica (Bour et al., 2000; Finsterer, 2008; Galdiks; 

Haupt, 2008). Durante o repouso final, foi possível notar que os grupos 2 e 3 

apresentaram médias EMG maiores em relação ao repouso inicial, enquanto 

que o grupo 1 demonstrou uma redução na atividade eletromiográfica na 

maioria dos músculos quando comparados ao seu RI. A atividade elétrica 

observada durante o RF demonstrou que os músculos dos grupos 2 e 3 

realmente exerceram força durante as atividades, ou seja, foram eficientes em 

sua contração muscular. Pode-se verificar que o grupo 1 não apresentou 

atividades eficientes durante o exame, executou a atividade elétrica, porém de 

maneira desordenada, não exigiu de fato um trabalho de atividade muscular 

como nos demais grupos, como fora observado durante a atividade de abertura 

e fechamento forçados.  

Quando os grupos foram separados em subgrupos grupos 1D e 1E, 

grupos 2D e 2E e grupo 3, os dados para repouso inicial não apresentaram 

resultados significantes estatisticamente. O grupo 3 apresentou médias 

eletromiográficas semelhantes para ambos os lados em todas as atividades 

exercidas, resultado compatível com Bernardes et al. (2010) que encontraram 

que em indivíduos normais a média dos potenciais eletromiográficos para 

ambos os lados da face é semelhante, demonstrando que a integridade do 

nervo facial é fundamental para o equilíbrio da mímica facial. No entanto, 

notou-se uma atividade mioelétrica desorganizada dos músculos dos 

subgrupos 1D e 1E, revelando que a alteração de contração muscular 

independe do lado afetado. Em contrapartida, nos subgrupos 2D e 2E, houve 

um equilíbrio entre os músculos, ou seja, a prótese ocular promoveu uma 

melhora na atividade eletromiográfica, possibilitando uma proximidade com os 

valores dos músculos contralaterais.  

Na avaliação de abertura e fechamento, houve um aumento da atividade 

EMG para todos os subgrupos. Notou-se maior atividade dos músculos 

contralaterais para o subgrupo 1D, revelando uma possível atrofia dos 

músculos da região anoftálmica, característica compatível com Detorakis et al. 

(2003), observaram que o procedimento cirúrgico de enucleação não produz 

alterações significativas no volume dos músculos óculo motores, porém produz 

uma redução no comprimento dessa musculatura, podendo afetar sua atividade 

mecânica. Essa relação não foi observada no subgrupo 1E, ou seja, apesar 
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dos músculos se apresentarem na mesma condição do subgrupo 1D de 

ausência do globo ocular ou prótese ocular, o padrão de contração foi 

diferente, demonstrando que a atividade muscular depende do tipo de lesão 

sofrida, fatores físicos e emocionais inerentes a cada indivíduo. Faz-se 

necessário, então, uma avaliação individual para diagnosticar corretamente 

cada situação patológica (Jankelson, 1982; Regalo et al., 2005; Murchison; 

Bilyk, 2011). Além disso, não existe um tratamento que funcione em todos os 

pacientes que necessitam reabilitação protética, faz-se necessário um plano de 

tratamento individualizado (Osborne; Hettler, 2010). Durante a atividade de 

abertura e fechamento normais para o subgrupo 2D, observou-se um equilíbrio 

muscular quando os músculos foram comparados entre si, ou seja, a prótese 

ocular foi eficiente em sua função. Esse padrão de contração não foi observado 

no subgrupo 2E, porém é preciso enfatizar que neste grupo havia apenas dois 

indivíduos, portanto quando comparados com os demais subgrupos, seus 

valores não podem ser considerados efetivamente. 

Estudos comprovam que os movimentos de piscar os olhos e 

apertamento máximo das pálpebras voluntariamente sofrem influência dos 

movimentos do globo ocular e da cabeça (Evinger et al., 1991; Bour et al., 

2000) como foi citado anteriormente. Durante a atividade de abertura e 

fechamento forçados, o subgrupo 1D e 1E apresentaram um padrão de 

contração muscular semelhantes na comparação de seus músculos, ou seja, 

os músculos da região anoftálmica descreveram uma atividade alta quando 

mais fibras musculares são requisitadas. Possivelmente a ausência da PO ou 

de um anteparo para a pálpebra completar sua atividade, faz com que essas 

fibras sejam requisitadas de uma maneira desordenada, na tentativa de obter 

uma mesma eficiência muscular do lado contralateral. Na comparação entre os 

músculos do subgrupo 2D, as médias EMG dos contralaterais foram mais altas 

do que as associados à prótese ocular, o que se é esperado, porém houve um 

padrão de contração muscular dos óculo motores da região afetada próximo ao 

músculo contralateral, o que se é desejado que a prótese promova, pois o 

contato da peça com os músculos da cavidade anoftálmica promove uma 

estimulação e ativação dessas fibras musculares (Murphey; Schlossberg, 

1945). Esse efeito mioestimulador foi observado também no estudo de Regalo 

et al (2005). As análises EMG foram realizadas antes e após 7 dias de 
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reabilitação com próteses oculares individualizadas; os registros seguiram as 

mesmas atividades clínicas de RI, AFN, AFF e RF. Houve resultado significante 

para RI e RF 

Finalmente, na avaliação do repouso final, as médias EMG dos 

músculos dos subgrupos foram semelhantes às suas respectivas análises 

iniciais. Percebeu-se que a prótese ocular individualizada não interferiu nas 

atividades musculares clínicas realizadas e a sua ausência promove uma 

constante atividade eletromiográfica desordenada dos músculos na tentativa de 

se readaptarem à nova conformação e mobilização (Regalo et al., 2005). 

Pela ausência de trabalhos na área da eletromiografia relacionada às 

próteses oculares, este estudo abre um amplo campo para novas pesquisas, 

visando inclusive avaliar mais a fundo o comportamento dos músculos óculo 

motores ao longo desses pacientes usuários de prótese ocular, bem como suas 

diferentes técnicas de confecção e seu efeito sobre a musculatura periocular. 



56 
 

7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Não há interferência da PO individualizada nos músculos óculo 

motores da hemiface contralateral à reabilitada.  

2. O contato da prótese ocular nos tecidos musculares 

remanescentes da cavidade anoftálmica realiza efeito 

mioestimulador. 

3. Tanto no grupo 2 como grupo 3, há maior atividade 

eletromiográfica nos músculos orbiculares inferiores na ação de 

abertura e fechamento. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de livre consentimento 
 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
I – Dados de Identificação do Sujeito da Pesquisa ou Responsável Legal 
  

1.Nome do Paciente:................................................................................................ 
 Documento de Identidade (RG):.............................................................................. 
 Data de Nascimento: __/__/__ ............................................... .....Sexo: F ( ) M ( )  
 Endereço:..................................................................Nº ...............Apto:.................. 
 Bairro:.......................................................................Cidade:................................... 
 CEP: .........................................................................Telefone: (    ) ....................... 
 
 2.Responsável legal................................................................................................. 
 Natureza (mãe, pai, grau de parentesco).................................................................. 
 Documento de Identidade (RG):.............................................................................. 
 Data de Nascimento: __/__/__ ............................................... .....Sexo: F ( ) M ( )  
 Endereço:..................................................................Nº ...............Apto:.................. 
 Bairro:.......................................................................Cidade:................................... 
 CEP: .........................................................................Telefone: (    ) ....................... 
 
II – Titulo da Pesquisa 
 
 1.“Avaliação clínica da atividade eletromiográfica dos músculos óculo motores 

em pacientes com próteses oculares” 

 2.Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Brito Dias 

 3.Pesquisadora: Patrícia Tiemy Hirono Hotta 

 4.Local da pesquisa: Faculdade de Odontologia de São Paulo 

 5.Avaliação do Risco da Pesquisa: Risco Mínimo 

(Probabilidade de que o individuo sofra algum dano referente à pesquisa) 

 6.Duração da Pesquisa: 1 ano 

 

III – Justificativa e Objetivos da Pesquisa 
 

A prótese ocular tem como objetivos devolver a estética, função e equilíbrio do 

usuário. Impede que as pálpebras deformem, protegem a região prejudicada e mantém a 

musculatura em volta do olho. Este estudo irá verificar o quanto a prótese ajuda na 

recuperação desses itens. 
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IV – As atividades da pesquisa serão realizadas da seguinte maneira: 
 

Todos serão analisados por um aparelho eletrônico que registra os movimentos 

dos músculos ao redor do olho. Para os pacientes que não possuem prótese, nova 

prótese será feita; para os que já usam prótese será feita a manutenção e controle e, os 

pacientes não usuários será feita apenas a análise dos músculos. Fotos serão tiradas das 

próteses na face para que haja um controle e grau de comparação, assegurando o total 

sigilo do conteúdo à Faculdade de Odontologia de São Paulo – USP. 

 
V – Desconfortos e riscos possíveis: 
 
 O aparelho não apresenta riscos se manuseado corretamente. A análise será 

realizada por um profissional preparado. Caso haja desconforto, será apenas da sensação 

dos fios na face. 

 
VI - Beneficios que poderão ser obtidos: 
 

Os pacientes que nunca usaram próteses serão reabilitados; os já usuários 

receberão manutenção e controle e os pacientes que não necessitam de próteses estarão 

contribuindo muito para a pesquisa e desenvolvimento dessa técnica. 

 

VII – Esclarecimentos sobre os direitos e deveres do sujeito da pesquisa e do 
pesquisador. 
 
 Todos os dados pessoais, privacidade e qualquer outro dado que possa 

identificar os pacientes serão mantidos em sigilo. É possivel se recusar a participar do 

estudo ou retirar o consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa 

e, ao se retirar da pesquisa, continuará a receber toda assistência combinada. Ainda, os 

pacientes terão a liberdade de perguntar aos profissionais envolvidos o que está sendo 

realizado, quais são os riscos e benefícios, bem como acesso aos resultados dos exames 

para que as dúvidas sejam sanadas.  

Qualquer problema que ocorra durante ou como conseqüência do tratamento, o mesmo 

será avaliado pelos profissionais da área. Os dados e resultados desse estudo poderão 

ser usados para pesquisas futuras. 
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Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 

São Paulo 

 

IX – Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pela pesquisa 

para contato, caso haja dúvida, intercorrências clinicas ou reações adversas. 

Patrícia Tiemy Hirono Hotta 

Rua Domingos Mazzeu, 105, apto 121b – Jaguaré 

Telefone (011) 8530-1915 / (16) 9185-3286  

 
Tendo assim, compreendido todos os termos acima mencionados, a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, 

estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a 

pagar, por minha participação. Confirmo que recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

São Paulo, .........de................................, 20..... 

 

___________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 


