AVALIAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO
INTEROCLUSAL PARA MICROESPESSURAS E
DA FORÇA MÁXIMA DE MORDIDA EM
PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÕES
TEMPOROMANDIBULARES

Evelyn Mikaela Kogawa

Dissertação
apresentada
à
Faculdade de Odontologia de
Bauru, da Universidade de São
Paulo, como parte dos requisitos
para obtenção do título de
Mestre em Odontologia, área de
Reabilitação Oral.
(Edição Revisada)

Orientador: Prof. Dr. Paulo César Rodrigues Conti

BAURU
2005

ii

Evelyn Mikaela Kogawa

25 de março de 1980
Londrina - PR

Nascimento

Filiação

Eduardo Takashi Kogawa
Midori Margaret Tagata Kogawa

1998 - 2001

Curso de Graduação em Odontologia
pela Faculdade de Odontologia de
Bauru - USP

1999 - 2001

Bolsista do Programa Especial de
Treinamento (PET) - CAPES

2001 - 2002

Curso de Aperfeiçoamento em
Periodontia promovido pelo Hospital
de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC – USP), Bauru SP

2003 - 2005

Curso de Pós-graduação em
Odontologia, área de concentração
Reabilitação Oral, em nível de
Mestrado, na Faculdade de
Odontologia de Bauru - USP

Associações

SBPqO – Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica

iii

Dedico esse trabalho e todo meu amor:
A Deus, que me deu o dom divino que é a vida, por estar sempre ao meu
lado, guiando meus sonhos, e por nunca me deixar desistir por mais que os
caminhos fossem árduos e difíceis de prosseguir. Agradeço por cada dia da
minha vida e por cada pessoa que coloca no meu caminho!

Aos meus pais, Eduardo e Margaret, por acreditarem em mim... e
serem os maiores incentivadores em tudo na minha vida...Palavras são
difíceis de expressar o meu amor por vocês, são os meus primeiros
professores, que me ensinaram a enxergar e viver a vida de maneira digna,
com respeito, e dedicação em cada ato realizado. Eu sei que só consegui
realizar mais essa etapa da minha vida pelos seus esforços, preocupações,
carinho, amor, noites mal-dormidas, e muita paciência...que por muitas
vezes não enxerguei que era a expressão do amor que sentem por mim...
Perdoem a minha ausência, mas quero que saibam que todos os seus
esforços não foram em vão, e que sempre farei valer a pena porque todas
as minhas realizações não teriam sentido sem a presença de vocês...Muito
obrigada por tudo... Amo muito vocês!

Aos meus irmãos, Maikol e Marjory, por serem meus primeiros
melhores amigos, fazendo da nossa convivência a cada dia, uma virtude,
crescendo juntos em todos os sentidos, incentivando um ao outro, por
todas as palavras de sabedoria e conforto, pelo carinho, amor, e respeito
que somente somaram em muito o significado de família na minha vida...
Obrigada por fazerem parte de tudo isso...Amo muito vocês...

iv

Ao meu amor, Claudio, um dos maiores colaboradores deste trabalho,
por ter dado significado a tudo isso, entrou na minha vida e de maneira
sábia conduziu seus passos na mesma sincronia que os meus, com muito
respeito, carinho, dedicação, e amor,...me levantando e segurando em seus
braços em todos momentos em que eu pensava em fraquejar, e com
pequenos gestos e palavras me fortalecia para nunca desistir... Mais que
melhor amigo e companheiro, é esse homem tão especial que me faz muito
feliz... Muito obrigada por ser parte da minha vida e por todos os
momentos que já passamos juntos e por tudo que ainda temos pela
frente... Te amo muito...

v

“ Tudo aquilo que você pensa
que pode fazer ou sonhe ser
capaz, comece...
Se não houver frutos
valeu pela beleza das flores,
Se não houver flores
valeu pela sombra das folhas,
Se não houver folhas
valeu pela intenção da semente.”
-Henfil-

vi

Agradecimentos especiais
Ao Prof. Dr. Paulo César Rodrigues Conti, meu orientador
desde a graduação, seu amor e dedicação pela profissão despertaram em
mim, o entusiasmo e a vontade de seguir a carreira docente... Seus
ensinamentos são transmitidos não somente com palavras, mas também
como exemplos de profissionalismo, confiança e honestidade; conduzindo
assim, os meus primeiros passos nessa ciência...Serei eternamente grata
pela orientação, pela disponibilidade em todos momentos que eu precisei,
pelo apoio, pela amizade, e confiança depositados em mim!
Meus mais sinceros agradecimentos!

Ao Sr Luís, Dona Lourdes, Marco Antonio, Letícia, Luís
Henrique, Rita e Gabriel que sempre me trataram como parte da
família... Muito obrigada pelo apoio, pela preocupação, pela torcida e
pelo carinho com que me acolheram.

A todos os meus familiares, pelo constante apoio, carinho, amor e
incentivo demonstrados durante toda minha vida!!!

A minha grande amiga, Thaninha, minha maninha dominicana, pessoa
encantadora com o coração enorme, que cativa a todos a sua volta com
uma simples risada, que com muito bom humor vive a vida de forma
plena...Amiga de todas as horas, que percebia com apenas um olhar tudo
o que eu estava sentindo, momentos felizes e tristes vivenciamos juntas,
mas ela sempre estava lá pra todas as horas...quando não enxugava
minhas lágrimas para elas não caírem, chorava comigo, e torcia por mim

vii

em todos os meus passos...não tenho nem como agradecer tudo o que já
fez por mim, só sei que tem um lugar muito especial na minha vida!

A toda minha turma de mestrado, Érico, Estevam, Filipe, Jonas,
Kátia, Lívia, Lucas, Mariana, Patrícia, Rodrigo e Valdey,
cada um com sua particularidade, turma abençoada que dividia e
compartilhava as alegrias e tristezas... Oportunidade rara de ver tantas
pessoas boas juntas, em que a amizade e a solidariedade permaneciam
acima de qualquer coisa, trabalhando juntos para o bem de não somente
um, mas de todos...Sentirei muita saudade da nossa convivência...
“Verdadeiros grandes amigos são difíceis de encontrar, mais
difícil ainda de se abandonar, e impossível de se esquecer.”

A Ana Lúcia, mais que exemplo de professora, minha grande amiga e
incentivadora desde os meus tempos de Centrinho, sempre disposta a me
escutar e a ajudar... Em todos os momentos tinha uma palavra atenciosa
e de grande valor que ajudava a guiar meus caminhos quando me sentia
perdida... Muito obrigada por tudo!

viii

Agradeço sinceramente,
A Faculdade de Odontologia de Bauru, representada pela
diretora Profa. Dra. Maria Fidela de Lima Navarro, que tornou possível
a concretização do meu sonho profissional.
Aos Membros da Banca examinadora, pela disponibilidade e
presteza em avaliar a minha tese, partilhando comigo suas experiências e
contribuindo ainda mais para a finalização deste trabalho.
Ao Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, homem digno de grande
conhecimento, mais do que Mestre e cientista, é um exemplo de dedicação,
humildade, e simplicidade... sempre disposto a aprender e a transmitir
seus conhecimentos... Obrigada pelos ensinamentos e experiência
transmitidos... levarei sempre comigo a minha profunda gratidão.
Ao Prof. Dr. Accácio Lins do Valle, não só pelos conhecimentos
transmitidos, mas também pelo incentivo, pelos conselhos, e pela
incansável preocupação que sempre teve comigo...Disposto a me ajudar
sempre que eu precisava.
Ao Prof. Dr Gerson Bonfante, pela seriedade com que conduz seus
trabalhos, sem que esta atrapalhe seu jeito atencioso e a maneira afetuosa
com que sempre me tratou.
A todos os professores do Departamento de Prótese: José Henrique

Rubo, Paulo Martins Ferreira, Carlos dos Reis Pereira de
Araújo, Vinícius Carvalho Porto, Lucimar Falavinha
Vieira, Milton Carlos Gonçalves Salvador, Wellington
ix

Cardoso Bonachela, Renato Freitas por todos os ensinamentos,
amizade, e convívio agradável, essenciais para a minha formação
profissional e pessoal.
Ao Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris, não somente pela
análise estatística deste trabalho, mas também pela paciência e
disponibilidade em me ensinar e tentar fazer com que eu entenda alguma
coisa de estatística...
A todos os professores da Faculdade de Odontologia de
Bauru, por dividirem seus conhecimentos e contribuírem na minha
formação.Suas lições e exemplos estarão sempre entre nós.
Aos meus amigos de turma da faculdade, em especial Aline, Luciane,
Marina, Márcio, Rodrigo, que me apoiaram nesses últimos dois
anos, a amizade de vocês e o incentivo foram muito importantes para
mim. Muito obrigada!
Aos amigos do Doutorado: Ayub, Leylha, Marinelli, Marli,
Paulo, Paulo Fukashi, Osvaldo, Ricardo, Tatiany. Agradeço
em especial ao Jefferson, Luis Gustavo, Rafael e Renato, pela
ajuda constante, pela amizade sincera, e por serem grandes incentivadores
para o início do meu mestrado.
A todos os amigos de outras áreas, pela alegria de compartilharmos os
bons e difíceis momentos do curso.

x

Aos meus amigos estrangeiros, por todos os momentos que
compartilhamos e pela amizade bonita que construímos, em especial

Lina, Mônica,Paola, Alba, Gregory, Rudys.
Aos amigos que sempre me incentivaram e torceram por mim, em especial

Tia Tereza, Carlão, Tia Janete, Tio Fraga,Vinícius,
Rogério, Marlos, Rodrigo, Cristiano, Paulinho,
Renato,Marcelo, Bruno, Sabrina, vocês tem grande participação
nessa conquista.
Aos estagiários, hoje mestrandos, Caio, Dudu, Fernando, Romão,
Thiago, Jefferson, pela amizade e pela disposição de sempre me
ajudar.
Aos meus pacientes, em especial a Dona Cecília, pessoa abençoada que
tive a sorte de conhecer... com um coração enorme... sempre zelava por
mim, e me incentivava diante de qualquer dificuldade.... Obrigada pelo
carinho e pela constante preocupação...
Aos funcionários do Departamento de Prótese, em especial Claudia,
Débora, Marcelo, Reivanildo, e Walquiria pela atenção,
carinho e dedicação a mim dispensados em todos os momentos.
A Edna, grande amiga, conselheira, digna de um coração enorme, que
sempre me socorria nas mais diferentes ocasiões. Obrigada pela amizade e
carinho!

xi

Ao setor da Triagem, representado pela Leucy, pela disposição de me
ajudar na seleção dos pacientes, passo fundamental para a concretização
deste trabalho.
Aos funcionários da Biblioteca, os quais me ajudaram de tantas formas,
sempre de maneira prestativa e dedicada. Em especial minhas amigas
Jane e Mônica, que sempre demonstraram um carinho e preocupação
comigo, desde a época da graduação.
Aos funcionários da Pós Graduação, em especial, Giane, Letícia,
Meg, Israel, Cleuza, Eduardo, por toda disponibilidade e atenção
que atendem a todos, e por toda ajuda durante estes anos de trabalho.
A todos os funcionários da Faculdade de Odontologia de Bauru,
que com boa vontade e dedicação atendem com gentileza às nossas
solicitações.
A todos os voluntários que participaram desse estudo, obrigada pela
disponibilidade e por atenderem prontamente os meus pedidos.
A CAPES, pelo apoio financeiro essencial para a concretização dessa
etapa da minha vida.
A todos que direta ou indiretamente, contribuíram para que este trabalho
fosse concluído.
Muito obrigada!!!

xii

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS.............................................................................xv
LISTA DE TABELAS...........................................................................xvii
LISTA DE ABREVIATURAS ...............................................................xix
RESUMO .............................................................................................xxi
1. INTRODUÇÃO.................................................................................1
2. REVISÃO DA LITERATURA ...........................................................5
2.1. Capacidade de discriminação interoclusal ...............................6
2.2. Força de mordida .....................................................................20
3. PROPOSIÇÃO.................................................................................63
4. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................65
4.1. Material ....................................................................................66
4.1.1. Amostra..........................................................................66
4.1.2. Fichas utilizadas para a pesquisa ..................................70
4.1.3. Examinador ....................................................................70
4.1.4. Material utilizado na avaliação da discriminação interoclusal
para microespessuras..........................................................................71
4.1.5. Aparelho utilizado para mensuração da força de
mordida........... .....................................................................................72
4.2. Métodos ...................................................................................75
4.2.1.Avaliação da capacidade de discriminação interoclusal para
microespessuras ...................................................................................75
4.2.2. Avaliação da força máxima de mordida ..........................79
4.2.3. Análise estatística dos resultados ...................................81
5. RESULTADOS ................................................................................83
5.1. Discriminação interoclusal para microespessuras ...................84
5.2. Força máxima de mordida .......................................................88
6 . DISCUSSÃO...................................................................................97
6.1. Discriminação interoclusal para microespessuras ...................100
6.2. Força máxima de mordida........................................................106
7. CONCLUSÕES................................................................................116

ANEXOS ..............................................................................................118
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................127
ABSTRACT .........................................................................................147
APÊNDICES ........................................................................................150

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Instrumentos utilizados para avaliação da discriminação
interoclusal para microespessuras...........................................71
FIGURA 2 - Lâmina de alumínio (A); verificação das espessuras das
lâminas (B) por meio de um micrômetro (C)............................72
FIGURA 3 - Gnatodinamômetro (A); mostrador digital de cristal líquido (B);
painel de controle (C); botão de ajuste de zero (D).................73
FIGURA 4 - Distância máxima entre os discos externos de 14,6mm; aferida
por meio de espessímetro digital Mitutoyo...............................74
FIGURA 5 - Localização do contato oclusal, utilizando fita de carbono
(AccuFilm II).............................................................................76
FIGURA 6 - Lâmina de alumínio presa pelo porta-agulhas.........................76
FIGURA 7 - Teste de discriminação interoclusal, com a lâmina posicionada
na região dos pré-molares.......................................................77
FIGURA 8 - Hastes do aparelho protegidas com dedo de luva descartável
(A); posição do aparelho na região de primeiros molares (B)..80
FIGURA 9 - Gráfico

demonstrativo

da

sensibilidade

tátil

interoclusal

mediana para microespessuras dos grupos de indivíduos
analisados................................................................................85
FIGURA 10 -

Gráfico de correlação de Spearman entre a sensibilidade
tátil interoclusal média e o somatório do índice anamnésico de
DTM de todos os grupos..........................................................87

FIGURA 11 -

Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida
em cada grupo experimental (valores em kgf). FM_D_1 – Força
de mordida lado direito 1ª sessão; FM_E_1 – Força de mordida
lado esquerdo 1ª sessão; FM_D_2 - Força de mordida lado
direito 2ª sessão; FM_E_2 - Força de mordida lado esquerdo
2ª sessão.................................................................................89

FIGURA 12 -

Comparação entre os grupos de indivíduos quanto à
força máxima de mordida.........................................................90

xv

FIGURA 13 -

Comparação entre as sessões quanto à força máxima de
mordida média (Teste de Tukey).............................................91

FIGURA 14 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM
do grupo Misto.........................................................................92

FIGURA 15 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM
do grupo Muscular...................................................................92

FIGURA 16 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM
de todos os grupos...................................................................93

FIGURA 17 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e a idade do grupo Articular.........................94

FIGURA 18 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e a idade do grupo Misto..............................95

FIGURA 19 -

Gráfico de correlação de Pearson entre a força de
mordida máxima e a idade de todos os grupos.......................95

xvi

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Idade média dos grupos de indivíduos analisados..................84
TABELA 2 - Sensibilidade tátil interoclusal mediana para microespessuras e
quartis dos grupos de indivíduos analisados...........................84
TABELA 3 - Comparação múltipla de todos os pares de grupos de
indivíduos quanto à sensibilidade tátil interoclusal para
microespessuras pelo método de Dunn...................................85
TABELA 4 - Correlação entre o somatório do índice anamnésico de DTM
(severidade) e sensibilidade tátil interoclusal média para
microespessuras para os grupos analisados...........................86
TABELA 5 - Correlação entre idade e sensibilidade tátil interoclusal média
para microespessuras para os grupos analisados...................87
TABELA 6 - Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida em cada
grupo experimental (valores em kgf)........................................88
TABELA 7 - Análise

de

mensurações

variância

(ANOVA)

repetidas

de

a

força

3

critérios

máxima

de

para

as

mordida

(p<0,05)....................................................................................89
TABELA 8 - Comparação entre os grupos de indivíduos quanto à força
máxima de mordida média pelo teste de Tukey (p<0,05)........90
TABELA 9 - Coeficiente de correlação de Pearson para o estudo do
somatório do índice anamnésico de DTM (severidade) x força
máxima de mordida para os diversos grupos avaliados
(p<0,05)....................................................................................91
TABELA 10 -

Coeficiente de correlação de Pearson para o estudo da

idade x força máxima de mordida para os diversos grupos
avaliados (p<0,05)...................................................................93
TABELA 11 -

Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida

em cada grupo experimental com e sem estalido. (valores em
kgf)...........................................................................................96

xvii

TABELA 12 -

Análise de variância (ANOVA) a 2 critérios para as

mensurações repetidas de força máxima de mordida em
relação a presença de estalido (p<0,05)..................................96

xviii

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

%

Porcentagem

µm

micrometro

AADS

Associação Americana de Desordens do Sono

AAOP

American Academy of Orofacial Pain

AINE

Antiinflamatório não-esteroidal

ANOVA

Análise de variância

ATM

Articulação temporomandibular

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

cm

Centímetro

cm

2

Centímetro quadrado

CVM

Contração voluntária máxima

DP

Desvio-padrão

DTM

Disfunção

Temporomandibular

Temporomandibulares
EAV

Escala de análise visual

ECM

Esternocleidomastóideo

EEG

Eletroencefalograma

EMG

Eletromiografia

FM

Força de mordida

FMM

Força máxima de mordida

h

hora

kg

Quilograma

kgf

Quilograma força

kp

Quiloponde

kPa

Quilograma Pascal

lb

libras

LDP

Limiar de dor à pressão

MIH

Máxima intercuspidação habitual

mm

milímetros

xix

ou

Disfunções

mm2

Milímetro quadrado

Mpa

Mega pascal

MV

Milivolt

N

Newton

ns

Não significante

ºC

Grau Celsius

p

Nível de significância

QDM

Questionário de dor McGill

RC

Relação central

RDC/TMD

Research

Diagnostic

Criteria

Temporomandibular Disorders
SDDM

Síndrome dor disfunção mandibular

SNC

Sistema Nervoso Central

TENS

Estimulação elétrica transcutânea

USP

Universidade de São Paulo

xx

for

RESUMO
Algumas funções sensoriais e motoras podem ser influenciadas pela
presença das Disfunções Temporomandibulares (DTM). Este trabalho teve
como objetivo avaliar a discriminação interoclusal para microespessuras e a
força máxima de mordida em pacientes portadores de DTM. Duzentos
indivíduos do sexo feminino foram divididos igualmente em quatro grupos:
grupo controle (assintomáticos), DTM de origem miogênica, DTM de origem
artrogênica e DTM de origem mista. Inicialmente foi realizada a avaliação da
capacidade de discriminação interoclusal para microespessuras, utilizando
lâminas de alumínio produzidas industrialmente com 0,010mm; 0,024 mm;
0,030 mm; 0,050mm; 0,080 mm e 0,094 mm de espessura, inseridas na
região de pré-molares. A força máxima de mordida foi avaliada na região de
primeiro molar de ambos os lados, em duas sessões, usando um
dinamômetro digital modelo IDDK (Kratos), adaptado para as condições
bucais. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente (ANOVA,
Kruskal-Wallis, Correlação de Spearman e Pearson) num nível de
significância de 5%. Os pacientes do grupo misto apresentaram um limiar
tátil mediano interoclusal reduzido (0,018 mm), semelhante ao do grupo
controle (0,017 mm), e os grupos muscular e articular apresentaram o limiar
tátil oclusal de 0,020 mm e 0,022 mm, respectivamente, diferindo
estatisticamente do grupo controle. Não houve correlação entre a
capacidade média de discriminação interoclusal para microespessuras e a
idade dos indivíduos. O grupo controle apresentou valores médios de força
máxima de mordida significantemente maiores do que os grupos
experimentais (p=0,000), porém sem diferença estatisticamente significante
em relação ao lado examinado. Na segunda sessão dos exames, os valores
de força máxima de mordida foram significantemente maiores que a primeira
(p=0,001). Concluiu-se que pacientes portadores de DTM podem ter a
discriminação interoclusal e a força de mordida alteradas devido à presença
da disfunção.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente o termo Disfunção Temporomandibular (DTM) refere-se
aos sinais e sintomas associados à dor e distúrbios funcionais e estruturais
do

sistema

mastigatório,

especialmente

das

Articulações

Temporomandibulares (ATMs), dos músculos mastigatórios, ou ambos124,142.
Há uma concordância que os sinais e sintomas de DTM mais freqüentes são
dor de cabeça, dor nos músculos mastigatórios e ATMs, redução da
mobilidade da mandíbula e ruídos articulares27. As DTMs podem ser
divididas em três grupos básicos: desordens nos músculos mastigatórios,
desordens articulares (incluindo deslocamento de disco, artralgia, artrite e
artrose) e desordens dos ossos cranianos e mandibulares, que incluem
desordens congênitas e adquiridas124.
Apesar de estudadas há muito tempo, muitas controvérsias ainda
existem em relação à etiologia, diagnóstico e tratamento dessas disfunções.
Sabe-se que sua etiologia é multifatorial, e que entre os fatores iniciantes
estão

os

fatores

traumáticos,

anatômicos,

patofisiológicos

e

psicológicos50,124,141.
Vários estudos demonstram a influência do estímulo nocivo na função
somatosensorial

e

motora

na

região

orofacial1,8,11,32,33,39,67,71,94,101,110,131,145,160,162,171,175,178,183,203,205,214.
Um importante fator no sistema neuromuscular dos maxilares é a
sensibilidade tátil dos dentes. A sensibilidade tátil oclusal corresponde à
habilidade dos indivíduos em detectar objetos entre os dentes na oclusão
intercuspídea, sendo de extrema importância na regulação das forças
oclusais e no controle dos movimentos mandibulares, principalmente na
abertura reflexa da mandíbula7.
Muitos estudos têm verificado a capacidade de discriminação
interoclusal aplicando diferentes métodos psicofísicos para indivíduos com
dentição natural e artificial91,135,159,173,207,208. Estes estudos têm provado que
o ser humano é muito sensível a pequenas mudanças dimensionais de
objetos entre os arcos dentários.
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Em 1962, TRYDE et al.189 observaram que os limiares de
sensibilidade tátil oclusal em indivíduos dentados variaram entre 0,035mm e
valores inferiores a 0,01mm de espessura. Foi verificado por SIIRILA;
LAINE174 que indivíduos dentados podem detectar tiras metálicas de até
8µm (0,008mm), com um limar de sensibilidade entre 8 e 60µm. Os
receptores sensoriais associados a esse processo estão localizados no
periodonto, ATMs (mecanorreceptores) e músculos (fusos musculares).
O mecanismo sensorial baseado no controle motor é controverso e as
discussões na literatura têm sido atribuídas aos receptores sensoriais dentro
da cápsula da articulação temporomandibular, receptores na musculatura
facial e mecanorreceptores dentro da membrana periodontal. Várias
publicações sobre a função tátil oral, com o objetivo de demonstrar
diferenças existentes entre a dentição natural e diversos tipos de reposições
protéticas35,53,81,80,86,87,91;114,119,127,128,129,172, são discutidos na literatura. No
entanto, poucos são os relatos sobre a possível relação entre estímulos
nocivos na região orofacial e a capacidade de discriminação de espessuras
interoclusal39,43,110.
Outro aspecto importante a ser considerado é a força máxima de
mordida. A função craniomandibular é determinada pela complexa interrelação dos componentes que compreendem a morfologia e a biomecânica
dos músculos, articulações, dentes e sistema neuromuscular. A maior razão
para odontologia lidar com a função do músculo mastigatório é a importância
destes músculos na função natural e nas desordens funcionais do sistema
craniomandibular10,12,141.
A capacidade de exercer força de mordida suficiente entre os dentes
é um indicador de função mastigatória normal12,29. Em pacientes com DTM,
a

capacidade

das

atividades

dos

músculos

mastigatórios

diminui1,8,11,32,33,67,71,94,101,131,145,160,162,171,175,178,183,203,205,214. Tem sido relatado
que tanto movimentos mastigatórios, quanto o potencial de força de mordida
e forças horizontais da mandíbula, poderiam ser afetadas132,166,215. É,
entretanto, uma questão controversa se a diminuição da força de mordida
em pacientes com DTM é realmente devido à desordem e também se pode
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ser recuperada com o tratamento57,71,171. Também é motivo de dúvida se
indivíduos com músculos elevadores debilitados são menos aptos a suportar
uma hiperatividade e, conseqüentemente, mais predispostos a desenvolver
DTM166. Resultados conflitantes têm sido relatados em comparações entre
pacientes e indivíduos assintomáticos devido a grande variedade de
instrumentos12,29 e métodos de registro da força de mordida64,65,71,167. Em
pacientes com DTM, um outro problema está em selecioná-los, uma vez que
estes podem apresentar uma grande divergência de sintomas30,126,216.
Dessa forma, observa-se que a força de mordida é um aspecto bem
documentado na literatura odontológica, nos seus diferentes aspectos e
situações experimentais. Na área das DTMs, no entanto, as opiniões são
contraditórias. Como afirmado anteriormente, a capacidade de discriminação
interoclusal de microespessuras por sua vez é um assunto pouco explorado
nesse campo, com poucos relatos na literatura, não tendo sido ainda
estabelecido se esta característica apresenta-se alterada durante os quadros
de DTM.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A Disfunção Temporomandibular (DTM) provoca uma sensação muito
desagradável ao paciente, pois tende a comprometer várias estruturas, visto
que o sistema mastigatório é constituído de ATM, sistema neuromuscular,
dentes e periodonto. Sabendo que esses elementos estão interrelacionados,
quando ocorre o colapso ou a falência da função de um desses, os demais,
visando compensá-lo, podem entrar em disfunção e gerar dor50,124.
Uma vez que outras funções sensoriais e motoras, tais como a
sensibilidade tátil interoclusal e a força de mordida, podem ser influenciadas
pela presença da DTM; torna-se necessário apresentar os relatos e
controvérsias existentes na literatura, e a problemática envolvida na
abordagem dessa disfunção, embasando este trabalho.
A terminologia original dos trabalhos foi mantida com intuito de
mostrar a evolução dos termos e dessa ciência através dos tempos.
Para fins didáticos, dividiu-se a revisão de literatura em dois tópicos
devido à variedade de informações relacionadas direta ou indiretamente ao
tema dessa dissertação: 2.1. Capacidade de discriminação interoclusal e
2.2. Força de mordida.

2.1.

Capacidade de discriminação interoclusal

Estudos de propriocepção dimensional oral são divididos em duas
categorias: aqueles que discriminam alterações de espessura; e aqueles que
determinam espessuras mínimas que podem ser percebidas entre as
superfícies oclusais e incisais dos dentes.
THEIL185, em 1931, foi o primeiro autor a estudar a sensibilidade tátil
dental determinada por objetos de várias espessuras colocadas entre as
superfícies oclusais e incisais dos dentes naturais. Ele avaliou 150 pacientes
e encontrou um limiar sensorial entre 20 e 100µm utilizando folhas de
platina. Dois anos depois, HOLLSTEIN77 (1933), apud RAMFJORD; ASH155
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(1972), aplicando o mesmo método, com ligeiras modificações, em 125
indivíduos, obteve resultados semelhantes aos do estudo anterior.
Entretanto, KRAFT96 relatou que foi impossível detectar objetos com menos
de 20µm de espessura entre as superfícies oclusais dos dentes, porém a
metodologia aplicada não foi descrita em detalhes.
TRYDE; FRYDENBERG; BRILL189, em 1962, melhoraram o método
clínico quantitativo da capacidade de discriminação interoclusal, pelo qual foi
possível obter informações a respeito da sensibilidade tátil em dentes
humanos, definindo-o como freqüência de sensibilidade (Fd%). Ao invés de
aplicar os conceitos de limiares absolutos maiores e menores, o indivíduo
era caracterizado por uma única medida numérica de sensibilidade, ou seja,
o limiar de 50% de sensibilidade, que seria a espessura na qual a curva
observada intercepta o nível de 50%. O método consistia no paciente morder
uma tira de metal e relatar se podia ou não senti-la entre os seus dentes.
Para avaliar essa percepção tátil, lâminas de prata com espessuras variando
de 0,01mm a 0,1mm, com diferenças de 0,01mm entre elas, foram
colocadas aleatoriamente na região dos pré-molares de 10 indivíduos. Os
resultados mostraram um limiar de 50% de sensibilidade variando de
0,010mm a 0,035mm, sendo o valor médio menor que 0,018mm. Por meio
desse método foi demonstrado que os limiares de sensibilidade obtidos são
independentes do número total de estímulos e também da ordem
(ascendente ou descendente) em que as lâminas foram apresentadas aos
indivíduos.
SIIRILÄ; LAINE174, em 1963, avaliaram 36 indivíduos com o objetivo
de determinar a menor espessura de um corpo estranho capaz de provocar
pressão suficiente no periodonto a ponto de ser detectado entre as
superfícies oclusais dos dentes humanos. Observaram que doze indivíduos
estavam cientes da presença das lâminas de 8 e 10µm de espessura entre
os dentes não anestesiados, as de 30µm foram sentidas por todos, porém
três deles ficaram confusos, e as de 60µm foi sentida sem nenhuma
exceção. Após anestesia na região do molar dois terços dos pacientes foram
capazes de detectar a lâmina de 30µm, e todo grupo com exceção de 2
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perceberam a lâmina de 60µm de maneira clara. Após a anestesia do molar
antagonista, 27 indivíduos detectaram a lâmina de 90µm seguramente.
Somente dois falharam ao detectar a lâmina de 150µm, porém foram
capazes de sentir a lâmina de 180µm. Não houve diferenças estatísticas
entre os gêneros ou entre os incisivos e molares.
Em 1968, STOREY182 conduziu uma revisão de literatura sobre as
funções sensoriais das ATMs e constatou que a percepção da posição
mandibular e o tamanho dos objetos colocados entre os dentes é mediada
por seus receptores. Durante o desempenho de suas funções sensoriais,
estes operam em conjunto ao invés de individualmente. Observou que há
evidências de que além da dor, outras sensações conscientes e
inconscientes originam-se nas ATMs, podendo desempenhar um papel
significante na saúde do sistema estomatognático. A revisão abordou as
sensações

transmitidas

das

articulações

(fatores

psicofísicos),

dos

receptores das ATMs (fatores anatômicos) e das prováveis funções destes
receptores (fatores fisiológicos). Estudos sobre percepção de tamanho
seguem duas categorias: os que determinam o mínimo limiar de espessura
que pode ser percebido; e aqueles que discriminam alterações na
espessura. Neste trabalho, verificou-se que em indivíduos normais, os
receptores das ATMs são primariamente responsáveis pela percepção da
posição mandibular e pela percepção de tamanho dos objetos entre os
dentes. Vários tipos de má-oclusão severa e dimensão vertical reduzida
podem diminuir de forma significante a função sensorial das ATMs. Embora
as ATMs em humanos sejam inervadas principalmente por terminações
nervosas livres, estas podem responder a diferentes tipos de estímulos e
provavelmente podem atuar em outras funções, e não somente a de
mediação da dor.
Com o objetivo de investigar a capacidade de discriminação
interoclusal para microespessuras, RIIS; GIDDON158 (1970) avaliaram 10
indivíduos dentados totais que apresentavam adequado contato incisal
“topo-a-topo”. Quatro espessuras de tiras plásticas (12,5; 25; 50 e 100
mícrons) foram testadas, cada uma 25 vezes, em uma ordem aleatória
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totalizando 100 testes. Para determinar a contribuição dos tecidos de
suporte nos dentes investigados, a seqüência foi repetida após anestesia
com injeção de lidocaína 2% e com anestésico tópico. Após a anestesia, em
ambas as formas, a capacidade de discriminação foi significantemente
prejudicada. O nível de discriminação pré-anestésico retornou dentro de 40
minutos após anestesia tópica, permanecendo, contudo, prejudicada após a
injeção anestésica durante os testes da sessão correspondente. A perda da
capacidade discriminatória, seguindo-se a colocação do anestésico tópico na
mucosa oral cobrindo somente os dois dentes opostos, reforçou ainda mais
as evidências de que os impulsos sensoriais dos tecidos de suporte dental
são

essenciais

para

uma

acurada

discriminação

oclusal

para

“microespessuras”.
CRUM; LOISELLE43 em 1972, por meio de uma revisão de literatura,
revelaram a discreta sensibilidade que existe nos componentes do sistema
mastigatório. Os autores verificaram que a função fisiológica do sistema
mastigatório é primariamente dependente da integração do feedback
sensorial e da resposta neural motora. A propriocepção e a percepção são
processos sensoriais que agem para programar e monitorar respostas
motoras. Uma sensação pura ocorre somente uma vez após a criança ter a
primeira experiência com uma sensação específica. Depois destas
experiências passadas, a comparação e a mistura de uma sensação com
outra transforma sensação em percepção. O processo de percepção oral
envolve a inervação sensorial da membrana periodontal, superfícies
epiteliais da boca, os músculos da língua, os músculos da mastigação, e
articulações temporomandibulares. A função do sistema mastigatório é
dependente da quantidade de estímulos que entram no sistema neural pela
propriocepção e percepção. Um defeito ou não integração do impulso
proprioceptivo ou perceptivo pode resultar em déficit de função ou alterações
patológicas para as partes do sistema.
No mesmo ano RAMFJOR; ASH155, também por meio de revisão de
literatura, relataram que a sensibilidade tátil do periodonto é importante na
regulação das forças oclusais e na abertura reflexa da mandíbula. A partir
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dos estudos anteriores ficou evidente que os receptores periodontais são
capazes de detectar alterações na oclusão que variam de 0,008mm até
0,100mm. Eles não conseguiram verificar se existe uma diferença importante
entre o paciente com o periodonto normal, com o periodonto debilitado ou
paciente com bruxismo no que se refere ao limiar de sensibilidade.
CAFESSE; CARRARO; ALBANO28, em 1973, ao verificar em
trabalhos anteriores que a percepção tátil oclusal não era eliminada em
dentes anestesiados, sugeriram que a percepção poderia ser influenciada
por outros receptores do sistema mastigatório (músculos, tendões e ATM).
Com o objetivo de analisar o possível papel dos receptores da ATM na
percepção tátil interoclusal, lâminas de alumínio com espessura de 8µm
foram colocadas entre dentes opostos, antes e após a anestesia de ambas
cápsulas articulares, em uma amostra de 15 pacientes, sendo 10 homens e
5 mulheres, com idade média de 29 anos. Os resultados mostraram uma
diferença média para os grupos, antes e após a anestesia, altamente
significante (p<0,001). Um total de 60% dos indivíduos teve seus níveis de
percepção tátil interoclusal diminuídos após a injeção anestésica. Entretanto,
40% dos indivíduos não demonstraram qualquer variação após a anestesia.
Os autores concluíram que os receptores da cápsula da ATM podem ter um
importante papel na determinação da percepção tátil oclusal. Relataram
também que os proprioceptores do ligamento periodontal, músculos, tendões
e ATMs, os quais enviam informações para o sistema nervoso central (SNC)
ao nível mesencefálico no nervo trigêmio, estão intimamente ligados às
diferentes funções do sistema mastigatório, e que a atividade neuromuscular
é derivada de informações recebidas dos próprios músculos e também dos
demais receptores sensoriais distribuídos por todo o sistema mastigatório.
Da mesma forma, é aceitável supor que funções diferentes são influenciadas
por vários receptores em diferentes graus e não pela ação individual de
alguns deles em particular.
WILLIAMS; LAPOINTE; THORNBY208 em 1974 desenvolveram uma
técnica para avaliar a percepção de espessuras em relação à discriminação
da abertura bucal, que se assemelhasse a alguns dos movimentos de
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mastigação, deglutição e fala. Foi realizado um estudo de percepção de
espessura utilizando cunhas de acrílico colocadas entre os dentes, em 24
indivíduos adultos com dicção e oclusão normais. As cunhas foram
confeccionadas com 4cm de comprimento por 1,5cm de largura, variando
progressivamente em espessura de 1mm em 1mm, estando estas
espessuras máximas compreendidas entre 5mm e 25mm. As cunhas de
10mm, 15mm e 20mm foram selecionadas como sendo cunhas padrão.
Todas cunhas foram testadas em par, uma de cada vez, e os indivíduos
deveriam julgar se a segunda cunha foi a mesma, maior ou menor em
relação à primeira. A prova consistiu na comparação de cinco cunhas mais
grossas e cinco mais finas com cada cunha padrão. Os autores constataram
que os valores da diferença de limiar dos julgamentos de espessuras dos
indivíduos testados foram 1,32mm; 1,28mm e 1,53mm para aberturas
padronizadas de boca de 10mm, 15mm e 20mm, respectivamente, e que o
desempenho obtido pelos homens foi significantemente melhor do que o das
mulheres quando os dados de todos os três testes foram considerados,
embora nenhuma diferença entre os gêneros foi encontrada para as
medidas padrão.
A capacidade de discriminar diferentes objetos colocados entre os
dentes anteriores naturais e/ou artificiais foi avaliada por CHRISTENSEN;
LEVIN35 em 1976, em 18 indivíduos, sendo seis com dentição natural, seis
com prótese tipo overlay e seis com prótese total convencional. Dois bastões
de latão de 2,0 e 2,5mm de diâmetro foram colocados um de cada vez entre
as bordas incisais dos incisivos centrais superior e inferior do lado direito, em
uma ordem aleatória. Após estes testes, todos os indivíduos foram
anestesiados e testados mais duas vezes. Após a anestesia dos
mecanorreceptores periodontais e da mucosa, a capacidade discriminatória
não se alterou, sugerindo assim que os receptores da musculatura
mastigatória contribuem significantemente para a capacidade discriminatória
observada e que a perda dos mecanorreceptores do ligamento periodontal
não tem importância crucial nos testes de habilidade discriminatória incisal
em indivíduos saudáveis. Desta maneira, foi possível supor que esta
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habilidade é uma resultante de informações aferentes retransmitidas para os
músculos da mandíbula e provavelmente também para os seus órgãos
tendinosos.
Para testar a hipótese de que a informação sensorial dos músculos
pode ser responsável pela discriminação de espessura entre os dentes,
LAINE; SIIRILIA99 (1977) induziram fadiga nos músculos mastigatórios, com
o intuito de alterar a discriminação de espessura interdental, em 16
indivíduos com dentição natural completa. O limar de discriminação
interoclusal de espessuras foi avaliado com três diferentes aberturas bucais.
A duração da memória perceptiva também foi estudada. Os resultados
demonstraram

que

a

ativação

funcional

ou

fadiga

dos

músculos

mastigatórios e o grau de abertura bucal afetam a discriminação interoclusal.
A capacidade de perceber diferentes espessuras entre os incisivos foi mais
acurada após 1 hora de mastigação do que normalmente. Esta tendência foi
significante com 0,5 mm e 10mm de abertura bucal e altamente significante
com a abertura bucal de 20 mm. Com a abertura bucal de 20mm e 10mm a
amplitude da discriminação foi menos precisa após duas horas de
mastigação fatigante do que após uma hora de mastigação convencional.
Após 30 segundos de contração muscular isométrica e com 20mm de
abertura bucal, a discriminação foi mais acurada do que normalmente. A
tendência foi a mesma com a abertura bucal de 10mm, mas nenhuma
diferença pode ser observada quando a abertura bucal foi de 0,5mm. Os
testes de memória mostraram que com uma abertura bucal de 0,5mm,
diferenças de espessura de 0,3 - 0,5mm foram mais comumente percebidas
corretamente após 24 horas, mas quando a abertura bucal foi de 10 e 20mm
um intervalo de apenas 1 minuto entre a referência e a prova da peça teste
prejudicou o desempenho. Os resultados deste estudo constataram que os
valores limiares na detecção de espessuras interoclusais são dependentes
do grau de abertura bucal, e ainda suportam a hipótese de que os
receptores musculares são os principais responsáveis para a discriminação
de diferenças de tamanho de objetos colocados entre os dentes. A
discriminação de tamanho parece ser uma área do “senso muscular” e um
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pré-requisito do contato dentário. Após uma hora de mastigação, a
discriminação de tamanho parece ser mais acurada do que o normal. Os
testes de memória perceptiva mostraram que a discriminação de diferenças
de espessuras entre dentes naturais próximos à posição de contato
geralmente permanece por quase 24 horas, e em alguns casos, supõe-se
que pode permanecer por vários dias.
A influência da percepção interoclusal nos receptores das ATMs foi
estudada por ÖWALL146 em 1978, em oito indivíduos com dentição natural
completa, sendo 3 mulheres e 5 homens, com idade entre 22 e 27 anos. A
comparação da percepção com e sem anestesia bilateral das ATMs foi
realizada em quatro situações diferentes: (1) capacidade de reproduzir
aberturas

bucais

de

25

e

35mm

com

a

mandíbula

livre;

(2)

microdiscriminação de lâminas de metal com espessuras variando entre 0,01
e 0,05 mm, colocadas entre os dentes antagonistas durante a oclusão; (3)
discriminação de rodas de metal de diferentes espessuras de 1 a 3mm
durante a oclusão; (4) percepção de partículas entre dentes durante a
mastigação. Somente no primeiro teste houve diferença significante nos
resultados antes e após a anestesia das ATMs. Para os outros testes
nenhuma diferença significante foi encontrada. A habilidade discriminatória
média para microespessuras encontrada foi de 0,015mm com anestesia e
0,013 mm sem anestesia, não apresentando diferença significante, estando
aumentada em cinco indivíduos, não alterada em um e diminuída em dois.
MORIMOTO et al.134, em 1979, propuseram-se a identificar o receptor
contribuinte para a discriminação de espessuras interdental. Avaliaram 13
indivíduos normais e 9 com problemas articulares, em decorrência de
fraturas de côndilos mandibulares, calcificações nas ATMs devido a
inflamação crônica nos ouvidos ou outras doenças. Todos os indivíduos
compararam a dimensão de um bastão padrão de 10mm de espessura com
bastões testes de 8 a 12mm, que variavam de 0,5 em 0,5mm. Além disso,
foram realizados testes de vibração sobre a mandíbula na tentativa de ativar
fortemente os receptores dos fusos musculares. Para ambos os testes, o
paciente apresentava três categorias de julgamentos na avaliação da
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capacidade discriminativa: “mais fina”; “mais grossa”; ou “igual”. Os autores
não encontraram diferenças significantes na capacidade de discriminação
interdental entre pacientes normais e com debilidade articular. Deste modo,
concluiu-se que as terminações primárias dos fusos musculares dos
músculos mastigatórios contribuem principalmente para a capacidade de
discriminação

interdental,

mas

a

contribuição

dos

receptores

temporomandibulares pode ser muito menor.
No mesmo ano, WILLIS; DICOSIMO209 realizaram uma revisão de
literatura para determinar a presença ou não de terminações nervosas
proprioceptivas no ligamento periodontal humano. Através dos trabalhos
histológicos da inervação do ligamento periodontal concluiu-se que as
terminações nervosas encontradas foram as mediadoras da dor, pressão ou
toque, e que não existe nenhuma evidência histológica de uma terminação
nervosa proprioceptiva “clássica” no ligamento periodontal. As evidências
encontradas na literatura sugerem que as terminações nervosas sensoriais
do ligamento periodontal são os receptores de pressão e dor que,
combinados

com

os

impulsos

proprioceptivos

das

articulações

temporomandibulares, músculos e centros cerebrais superiores, controlam a
função motora da mandíbula e sua posição de descanso fisiológico.
CLARK et al.39, em 1984, avaliaram a discriminação interdental de
espessura, antes e após um período de apertamento isométrico sustentado,
numa taxa de 30% da força máxima de mordida, limitado pela tolerância à
dor. O estudo envolveu 28 pacientes normais, com idade entre 19 e 36 anos,
e 20 com dor miofascial, com 20 a 40 anos de idade. Para o teste de
discriminação interdental de espessuras foram utilizados blocos metálicos de
diferentes tamanhos introduzidos entre os incisivos superiores e inferiores,
sendo um bloco de referência, com 10mm de espessura, e doze blocos
testes de diferentes espessuras. O indivíduo era questionado se o bloco
teste era mais fino, mais espesso ou igual ao bloco padrão. Os resultados do
estudo demonstraram uma significante diferença na capacidade de
discriminação interdental entre pacientes normais e com dor miofascial.
Demonstrou-se que o mecanismo sensorial-motor nos maxilares, que é
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responsável pela discriminação interdental de espessuras, é alterado pela
presença da dor miofascial. A variação experimental do apertamento
isométrico sustentado não alterou significantemente a capacidade de
discriminação de espessura em nenhum grupo.
KAMPE et al.86, em 1987 analisaram a discriminação tátil interoclusal
e a força de mordida em 29 adultos jovens, com idades entre 16 e 18 anos,
com e sem restaurações dentárias. Destes, 13 indivíduos apresentavam
dentição intacta (grupo I), enquanto 16 indivíduos apresentavam pequenas
restaurações nos dentes posteriores (grupo C). A força de mordida foi
testada de 3 formas: durante “leve mordida”, “mordida como quando está
mastigando”, e “máximo apertamento” na região de primeiro molar,
bilateralmente, e incisivos. Testes de duração de discriminação da força de
mordida também foram realizados. O teste de sensibilidade tátil para
microespessuras foi realizado utilizando lâminas de alumínio, medindo
3x3mm, nas espessuras de 0,009 mm; 0,020 mm e 0,050 mm. Após 10
inserções das lâminas, os resultados obtidos pelos indivíduos foram
classificados da seguinte maneira, quanto aos acertos: 5 ou menos, “sem
perceptividade”; de 6 a 8, “perceptividade incerta”; e 9 ou 10, “perceptividade
correta”. A melhor percepção oclusal foi encontrada na região de incisivos
em ambos os grupos, diminuindo nas regiões de caninos e pré-molares. Um
total de 54% dos indivíduos do grupo I e 81% no grupo C obteve
“perceptividade correta” para 9 µm na região de incisivos, ao passo que a
maioria dos indivíduos percebeu corretamente a espessura de 20µm nas
outras regiões testadas. Entretanto, não houve diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos e regiões testadas. O fato dos indivíduos do
grupo C atingirem perceptividade de 81%, principalmente na região dos
incisivos, pode ser conseqüência das mudanças adaptativas causadas pelas
restaurações, que mantêm o sistema mastigatório em estado de alerta, com
alta tonicidade nos músculos mastigatórios. Os indivíduos do grupo I
apresentaram força de mordida maior na região dos incisivos durante uma
leve mordida do que o grupo C. A força máxima de mordida foi em média
532N no grupo I e 516N no grupo C. No teste de discriminação de força de
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mordida, ambos os grupos mostraram padrões similares. Ambos os grupos
mostraram-se funcionalmente normais em relação ao sistema mastigatório e
reagiram similarmente nos experimentos fisiológico. Entretanto, este estudo
apresentou uma amostra pequena, com indivíduos jovens; e no grupo C os
pacientes apresentavam restaurações pequenas; sendo necessários novos
estudos para verificar a hipótese de que a terapia restauradora poderia
alterar o sistema mastigatório.
Em 1990, KILIARIDIS; TZAKIS; CARLSSON93 investigaram os
efeitos a curto e longo prazo do estímulo funcional induzido pela mastigação
intensa e pelo treinamento prolongado de mastigação, na resposta da
percepção oclusal de espessuras. A amostra consistiu de 25 adultos jovens
saudáveis, com média de idade de 24 anos, divididos em grupo experimental
(sete homens e 10 mulheres) e um grupo controle (quatro homens e quatro
mulheres). A percepção oclusal foi testada por meio de lâminas de alumínio
nas espessuras de 0,010mm; 0,020mm; 0,050mm e 0,100mm, colocadas
sucessivamente entre cinco pares de dentes em oclusão, sendo estes os 2º
pré-molares direito e esquerdo, caninos direito e esquerdo, e incisivos
centrais. O período de treinamento mastigatório foi de quatro semanas, com
exercícios diários de uma hora, pela mastigação de uma goma de mascar.
Foram realizadas duas sessões de 30 minutos de intensa mastigação, uma
no início outra no final deste período. O grupo experimental foi testado duas
semanas antes de iniciar os testes, no início e no final de cada sessão de
intensa mastigação, num total de cinco testes. O grupo controle foi testado
na mesma ocasião, mas sem submeter-se ao mesmo protocolo de
exercícios de mastigação. O limiar de discriminação aumentou na maioria
dos indivíduos após 30 minutos de mastigação, tanto antes quanto depois do
28° dia do período de treinamento. Este limiar aumentado foi encontrado em
todos os grupos de dentes testados. Nenhuma alteração foi encontrada no
limiar de discriminação dos dentes testados após 28 dias de treinamento da
mastigação, em comparação com os valores iniciais. No grupo controle
nenhuma diferença significante foi encontrada entre os registros. Como
nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada entre os
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grupos de dentes testados, as alterações no limiar de percepção oclusal
após intensa mastigação podem ser reflexo da influência dos receptores que
não os do ligamento periodontal, como por exemplo, aqueles das ATMs e
músculos.
JACOBS; SCHOTTE; VAN STEENBERGHE79, em 1992, avaliaram a
influência das propriedades mecânicas e térmicas das lâminas utilizadas
para determinação dos níveis de limiar tátil interoclusal. Doze mulheres com
média de idade de 35 anos tiveram seus níveis de limiar tátil testados
utilizando lâminas de alumínio, poliéster, estanho e aço, com espessuras
variando de 0,008mm até 0,050mm. Para a avaliação do limiar ativo, as
lâminas foram testadas na ordem crescente e decrescente de espessura,
entre as bordas incisais dos incisivos centrais, durante uma leve mordida. O
nível do limar absoluto ativo do grupo variou entre 0,008mm (alumínio) até
0,046mm (poliéster) para 50% das avaliações corretas. Aumentando a
temperatura da lâmina de 20°C (temperatura ambiente) para 35°C
(temperatura corporal), houve um aumento significativo no limiar absoluto
para os materiais condutores, principalmente para o estanho e aço. A
despeito dessa tendência para altos valores de limiares absolutos a 35°C, a
temperatura das lâminas de alumínio não influenciou significantemente o
nível de limiar absoluto. O limar absoluto médio para as lâminas de poliéster
(0,029mm) foi significantemente mais alto do que aqueles detectados para
alumínio, estanho e aço. Além desses achados, uma relação linear positiva
entre a idade e os limiares ativos foi encontrada, pois o nível de limiar
absoluto aumentou com a idade. O gênero e a oclusão não tiveram
correlação significante com os valores de limiar absoluto. Contudo,
encontrou-se uma correlação entre as propriedades físicas e mecânicas dos
diferentes materiais e seus limiares absolutos. A termopercepção parece
desempenhar um papel importante na determinação do limiar absoluto
quando se utilizam lâminas metálicas com alta condutividade térmica.
Concluíram que as influências do material da lâmina devem ser levadas em
consideração no momento da avaliação do limiar de percepção tátil em
futuros experimentos.
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Em 1994, JACOBS; VAN STEENBERGHE81 realizaram uma revisão
de literatura com o objetivo de investigar, do ponto de vista metodológico, os
conhecimentos disponíveis sobre a sensibilidade tátil no periodonto.
Verificaram que vários fatores podem influenciar o nível de limiar psicofísico,
tais como a idade, gênero, posição do dente, a forma como são conduzidos
os experimentos, procedimentos inerentes ao próprio método e propriedades
dos materiais utilizados nos testes. Concluíram que os mecanorreceptores
têm o maior papel na sensibilidade tátil dos dentes. Contudo, deve ser
notado que o limiar tátil interoclusal não é determinado somente por estes
receptores, mas também pelos receptores pulpares, musculares e
articulares. Os receptores da ATM apresentam menor função, porém os
receptores musculares não podem ser negligenciados, pois são importantes
na capacidade de discriminação interoclusal para abertura bucal de 5mm ou
mais. Os receptores pulpares, por sua vez, são ativados somente quando
utilizam-se materiais de condutibilidade térmica.
Sabendo que qualquer preparo de coroa ou de inlay é acompanhado
de

envolvimento

pulpar

e

possíveis

alterações

nas

propriedades

biomecânicas e/ou viscoelásticas a respeito do dente tratado, KARLSSON;
MOLIN87, em 1995, avaliaram essa influência em relação ao limiar de
discriminação interoclusal, antes e após a reabilitação com inlays de ouro e
com inlays de cerâmicas cimentadas com cimento resinoso. Vinte pacientes
receberam uma inlay de ouro e três inlays cerâmicas cada. Para determinar
o limiar de discriminação entre as inlays e dentes antagonistas, folhas
plásticas de diferentes espessuras foram usadas. Cada região reabilitada,
bem como o par de dentes controle, foram testados antes e após o
tratamento. Antes da reabilitação, o limiar de discriminação interoclusal foi
de 24µm e um nível de 80% de respostas corretas foi obtido. Após o
tratamento com inlays, entretanto, verificou-se uma diferença significante e
um limiar aumentado para todas combinações dente/inlay. Nenhuma
diferença significante entre as sessões foi registrada para o grupo controle.
Este estudo sugere que, em um período curto de tempo, a reabilitação oral
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com inlays, em particular as cimentadas, influenciaram os aferentes
mecanosensitivos.
COMPAGNONI; LELES; VALVERDE40, em 1999, avaliaram a
sensibilidade tátil oclusal em 10 pacientes portadores de próteses totais
duplas. Foram empregadas lâminas de alumínio com espessuras variando
entre 0,01 e 0,1mm, e calculou-se a freqüência de sensibilidade para cada
espessura testada. Os resultados demonstraram um limiar de sensibilidade
tátil oclusal médio de 0,06mm, com variação entre 0,034 e 0,089mm. Além
disso, a sensibilidade tátil oclusal dos pacientes desdentados totais usuários
de dentaduras variou significantemente entre os indivíduos avaliados, o que
pode estar relacionado à limitação na discriminação oclusal inerente à
ausência dos mecanorreceptores periodontais.
Em 2002, LOBBEZZO et al.110, por meio de revisão de literatura,
verificaram os efeitos modulatórios na função somatossensorial e motora da
mandíbula em humanos, provocados por cargas sobre dente e implante, dor
orofacial e fatores psicológicos. A dor orofacial é um modulador do
funcionamento do sistema trigeminal e, mesmo quando provocada
experimentalmente no músculo da mandíbula, tem vários efeitos sobre a
função motora e somatossensorial do sistema mastigatório, todos estes
servindo para avisar ao indivíduo sobre o dano contínuo dos tecidos. A
influência do estado mental sobre as funções sensoriais e motoras do
sistema trigeminal também foi discutida. Enquanto alguns estudos em
animais sugerem que o estresse psicológico pode reduzir a dor aguda, os
achados em humanos são menos especulativos, no qual a antecipação do
recebimento

de

um

estímulo

doloroso

pode

modular

os

reflexos

mandibulares, incluindo aqueles provocados por estímulos mecânicos
aplicados

ao

dente.

Constataram

que

se

tais

estímulos

ocorrem

regularmente durante as atividades orais normais, o estudo dos efeitos
motores resultantes pode produzir resultados clinicamente significativos no
contexto de outras variáveis que modulam a função mandibular.
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2.2.

Força de Mordida

A intenção de investigar as forças desenvolvidas pelos músculos
mastigatórios é antiga, e estimulou o desenvolvimento de diversos estudos,
por vários pesquisadores, em diferentes épocas e países. O interesse na
força da musculatura mastigatória humana vem desde o século XVII, quando
BORELLI20, em 1681, registrou uma força de mordida de 200 kgf (430lb).
Em 1895, a força máxima de mordida foi estudada por BLACK17, que
desenvolveu um gnatodinamômetro, registrando valores de até 125 kgf em
dentes naturais. WORNER210, em 1939, apresentou uma série de
considerações sobre forças de mordida e julgou ser difícil estabelecer
comparações entre os resultados obtidos por diversos autores, devido ao
emprego de equipamentos e técnicas diferentes. Contudo verificou que
dentes naturais apresentaram forças de mordida quatro vezes maiores que
próteses totais.
BREKHUS; ARMSTRONG; SIMON22, em 1941, estudaram o efeito
de exercícios adicionais na musculatura mastigatória, através da mastigação
de alimentos além da demanda funcional normal, em indivíduos jovens. A
amostra foi dividida em três grupos. O grupo 1, ou controle, composto por 62
homens, apresentou uma média de força de mordida de 135lb no início do
estudo e de 136lb, 9 semanas depois. Este grupo não foi submetido a
nenhuma rotina de exercícios. O grupo 2, composto por 46 homens,
apresentou um valor médio de força de mordida de 118lb no início do
estudo. Os indivíduos foram, então, solicitados a mastigar diariamente um
cubo de parafina durante 1 hora, por 50 dias consecutivos. No final da
terceira semana a força de mordida foi de 140lb. Após os 50 dias
consecutivos, outro registro foi realizado e encontrou-se uma média de
142lb. Porém, duas semanas depois de terminada a rotina de mastigação, a
média da força de mordida deste grupo foi de 119lb, quase o mesmo valor
da média inicial. O experimento foi repetido com 20 mulheres (grupo 3) e, do
mesmo modo, observou-se o aumento da força de mordida após os
exercícios mandibulares (79lb inicial, 99lb após os 50 dias, e 83lb após 2
semanas). Os autores concluíram que a força dos músculos da mastigação
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é influenciada pela demanda de uso, acima do limite fisiológico. E neste
aspecto eles não parecem diferenciar dos músculos de outras partes do
corpo.
Em 1944, WORNER; ANDERSON211 estudaram a força de mordida
em crianças e registraram valores que variaram de 101lb (45kgf) a 133lb
(60,3kgf). A média da força de mordida dos primeiros molares permanentes
aumentou em aproximadamente 1,5kgf por ano de idade no período de 7 a
16 anos. Eles também demonstraram que a força de mordida aumenta com
a prática; e que existe uma relação entre a força de mordida produzida, a
altura e o peso das crianças em desenvolvimento.
HOWELL;

MANLY78,

em

1948,

desenvolveram

um

gnatodinamômetro com célula de carga tipo “strain gauge” eletrônico, e
demonstraram que em quatro indivíduos a variação da força máxima de
mordida no primeiro molar foi de 91 – 198lb (41,3 – 89,8kg) e nos incisivos
centrais foi de 29 – 51lb (13,2 – 23,1kg).
O´ROURKE140, no ano seguinte, conduziu uma revisão de literatura
sobre a significância dos testes de força de mordida, e verificou que sobre
condições normais a força de mordida é limitada não somente pelo poder
muscular, mas também pela dor ou pelo medo da dor e/ou injúria durante o
teste. Especificamente, os fatores limitantes são os mecanismos sensoriais
dos tecidos de suporte, principalmente a membrana periodontal, e a
ansiedade ou reação de alarme baseado em experiências dolorosas
anteriores. Os músculos mastigatórios são capazes de apresentar mais força
do que são requeridas durante a mastigação, sendo também responsáveis
pela postura e fala. Quando a força mastigatória é aplicada gradualmente,
três tipos de sensações são experimentados: sensação táctil, sensação de
pressão profunda e dor. Nos testes de força de mordida, os indivíduos
geralmente param no ponto da variação de pressão profunda em que se
tornam alarmados por antecipação da injúria ou dor. Na mastigação normal,
forças menores provavelmente são usadas. O esforço mastigatório é levado
ao nível que existe liberdade de ansiedade. Muitos alimentos que são
essenciais para adequada nutrição apresentarão dificuldades na mastigação
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para uma pessoa com baixa tolerância as forças mastigatórias. Ele irá tentar
fazer adaptações a esta deficiência, mas infelizmente a compensação mais
comum acaba sendo prejudicial. Eles passam a deglutir pedaços maiores de
comida ou escolher comidas de consistência mais mole. Tais alterações
podem levar a má nutrição, especialmente entre pessoas idosas.
Em estudos com dentição natural, WATT et al.201, em 1958,
observaram que a taxa de força de mordida produzida em todos os dentes
foi de 3 a 64kg, e a maior carga produzida foi no primeiro molar. Não
encontraram correlação entre força de mordida, altura e peso dos adultos.
LINDERHOLM; WENNSTRÖM108, em 1970, investigaram a força de
mordida, e sua relação com dados antropométricos e com a força muscular
isométrica de alguns grupos musculares do corpo. A força de mordida foi
aferida na região de molares e pré-molares, bilateralmente, e incisivos, em
58 homens e 14 mulheres jovens saudáveis. A força isométrica máxima de
apertar a mão, flexionar o cotovelo, flexão para frente do pescoço e tronco
também foram avaliadas. Tanto para a força de mordida como para a força
isométrica dos músculos do corpo, os indivíduos foram instruídos a produzir
contrações ou forças consideradas “forte” e “muito forte”. O maior registro
era utilizado como o valor de força máxima. As diferenças médias dos
valores de força de mordida isométrica máxima entre homens e mulheres
não foram estatisticamente significantes. Os homens apresentaram forças
musculares significantemente maiores do que as mulheres quando avaliados
os grupos de músculos do braço, pescoço, e tronco. Não foi encontrada
correlação estatisticamente significante entre a força de mordida e a força
muscular geral, altura corporal, peso e dimensões cranianas. Encontrou-se
uma correlação positiva forte entre a força máxima de mordida e a força de
mordida submáxima, sendo que esta última foi obtida quando os indivíduos
foram instruídos a produzir uma força de mordida “forte” ou “muito forte”. Os
resultados indicaram que a força isométrica máxima de mordida em adultos
não se relaciona ou relaciona-se muito pouco com a força muscular dos
músculos do corpo ou com dados antropométricos.
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MOLIN131,

em

1972,

estudou

os

níveis,

variações,

intra

e

intercorrelações da força de mordida isométrica voluntária máxima, bem
como as intensidades submáximas definidas em termos subjetivos. Atenção
especial foi dada para as diferenças entre indivíduos com e sem
manifestação de síndrome dor disfunção mandibular (SDDM). Trinta e uma
mulheres com SDDM (com idade média de 18,3 anos) constituíram o grupo
de pacientes e 30 mulheres saudáveis (idade média de 22,1 anos)
constituíram o grupo controle. A força de mordida foi avaliada na região dos
pré-molares e utilizou-se uma escala verbal e numérica para obter as
medidas submáximas (1- muito fraca, 2- fraca, 3- nem fraca nem forte, 4forte, 5- máxima). A confiabilidade das medidas foi testada e os resultados
obtidos em ambos os grupos indicaram que a capacidade discriminativa não
foi afetada pela desordem. Foram obtidas diferenças significantes entre os
grupos, exceto para o nível de força mais baixo. Estas diferenças
aumentaram de acordo com os níveis de força, e os pacientes, de forma
geral, produziram somente metade a 2/3 das forças produzidas pelos
indivíduos controle. Nenhuma diferença significante foi encontrada entre as
forças produzidas nos lados direito e esquerdo no grupo controle. No grupo
de pacientes também não foram encontradas diferenças entre as forças
produzidas no lado da desordem ou no lado saudável.
Em 1973, GARNER; KOTWAL58 avaliaram a força de mordida incisal
em uma amostra composta de 80 homens (com idade de 10 a 25 anos) e 70
mulheres (com idade de 10 a 23 anos). Os resultados demonstraram que a
média dos valores de força de mordida foi de 19,4kgf para os homens e
15,3kgf para as mulheres, e verificaram também que a força de mordida
aumentou com a idade até a adolescência.
No mesmo ano LINDQVIST; RINGQVIST109 compararam a força de
mordida de crianças bruxômanas, com 12 anos de idade, às de um grupo
controle da mesma idade, na tentativa de verificar se o bruxismo afeta a
força de mordida, e se existe alguma relação entre o grau de abrasão dental
e a força de mordida. Os critérios de inclusão para o grupo experimental
foram a presença de facetas de desgaste e história de ranger os dentes
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relatada pelos pais. O grupo controle consistia de 20 meninos e 25 meninas
e o grupo de bruxômanos de 30 meninos e 21 meninas. O grupo de
bruxômanos foi subdividido em grupo 1 e grupo 2, de acordo com a
presença de facetas de desgaste em dentina ou esmalte, respectivamente. A
força de mordida foi medida na região dos primeiros molares. Nenhuma
diferença nos valores de força de mordida para bruxômanos e não
bruxômanos foi encontrada, tanto para a força de mordida leve como para
força máxima de mordida. O grupo com facetas em dentina apresentou
maior valor de força de mordida para força de mordida leve do que as
crianças com facetas em esmalte. Por outro lado, não houve diferença
significante entre os grupos de facetas em relação à força de mordida
produzida. Não houve diferença significante dos valores de força máxima de
mordida entre meninos e meninas. Os autores concluíram que este estudo
não prove evidências de que o bruxismo afeta o grau de força de mordida.
HELKIMO; CARLSSON; CARMELI71, em 1975, avaliaram a força de
mordida em 30 pacientes com disfunção no sistema mastigatório, sendo 24
mulheres e 6 homens, com idades entre 17 e 70 anos, antes, durante e após
o tratamento. O grupo controle consistiu de 26 adultos jovens com funções
normais do sistema mastigatório, num total de 16 homens e 10 mulheres,
entre 18 e 32 anos de idade, para os quais a força de mordida foi registrada
em duas ocasiões. A força de mordida foi mensurada entre os primeiros
molares de ambos os lados e entre os incisivos centrais. A força dos dedos
também foi registrada. As medidas de força foram realizadas em cinco níveis
diferentes, desde um nível “muito fraco” até a “força máxima”. Os testes
repetidos no grupo controle, com um intervalo de uma semana entre eles,
apresentaram resultados quase que idênticos. A força de mordida no grupo
de pacientes foi menor do que o grupo controle no primeiro registro, mas
aumentou com a redução dos sintomas durante o tratamento. Não houve
diferenças significantes na força de mordida entre o lado afetado e o lado
não afetado. Houve uma pequena correlação significante entre a força de
mordida e a força muscular geral.
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Com o propósito de avaliar a força de mordida em relação ao gênero,
idade, estado da dentição, estado funcional do sistema mastigatório e força
muscular em geral medida pela força de pressão do polegar, HELKIMO;
CARLSSON; HELKIMO72, em 1977, analisou a força de mordida em 125
pacientes (68 mulheres e 57 homens), com idade de 15 a 65 anos, utilizando
um transdutor com sensor de deformação associado a um garfo de metal
colocado entre os primeiros molares e incisivos. Os autores verificaram que
a força máxima de mordida em homens mensurada na região de molares foi
de 39kgf (382N) e 18kgf (176N) na região de incisivos. Os valores
correspondentes para as mulheres foram de 22kgf (216N) e 11kgf (108N),
respectivamente. A força do polegar nos homens foi em média 10kgf (98N),
e nas mulheres de 7kgf (69N). Os valores encontrados para força de
mordida diminuíram com aumento da idade, especialmente para mulheres.
Essa redução foi, provavelmente, devido à deterioração idade-dependente
da dentição. Em ambos sexos a força de mordida foi notadamente menor
entre os portadores de prótese total do que entre pessoas dentadas. Foi
encontrada relação entre o número de dentes naturais presentes e a força
de mordida, ou seja, quanto maior o número de dentes naturais, maior a
força de mordida.
No ano seguinte HELKIMO; INGERVALL73 registraram a força de
mordida, a força simulada durante a mastigação e a força dos dedos em 100
estudantes de odontologia do sexo masculino com idade entre 21 e 36 anos.
As forças registradas foram relacionadas a sintomas clínicos e subjetivos de
disfunção mandibulares e ao desgaste dentário. Não se encontrou diferença
significante entre as medidas dos molares direito e esquerdo. A média da
força de mordida nos incisivos foi de 40% da força nos molares. A força de
mastigação dos incisivos foi aproximadamente 47% da força dos molares.
Não houve correlação entre a força de mordida, a força de mastigação e a
força da musculatura geral, determinada pela medida da força dos dedos.
Homens com hábitos de apertamento e ranger dos dentes apresentaram
maiores valores de força do que os homens sem essas parafunções quando
as medidas foram feitas nos incisivos, mas não quando os molares foram
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mensurados. Homens com sintomas clínicos de disfunção apresentaram
menores valores de força. Encontrou-se uma correlação positiva entre a
força de mordida, a força da mastigação e o grau de desgaste dentário.
Em 1979, MANNS; MIRALLES; PALAZZI120 estudaram a relação da
atividade eletromiográfica, força de mordida, e alongamento muscular em 8
indivíduos com dentição natural completa, divididos em 4 homens e 4
mulheres, com idade média de 25 anos. Eletromiografia (EMG) foi registrada
com eletrodos superficiais nos músculos masseteres, e a força de mordida
com um gnatodinamômetro. O experimento foi realizado em duas séries. Na
primeira série, os registros da atividade eletromiográfica mantendo a força
de mordida constante entre 10 e 20kg, para prevenir o estresse, mostraramse altos quando a abertura bucal foi de 7mm, diminuíram na abertura de 15
a 20mm, e então aumentaram novamente quando a abertura mandibular se
aproximou da máxima abertura. Na segunda série, os registros da força de
mordida mantendo a EMG constante mostraram-se aumentados, até uma
certa abertura bucal (15 a 20mm), e então diminuíram quando se aproximou
da máxima abertura bucal. Os resultados revelaram que existe para cada
indivíduo experimental um alongamento muscular fisiológico ótimo, de maior
eficiência, onde os masseteres desenvolvem a maior força muscular com
menor atividade eletromiográfica.
Em 1980, ORCHARDSON; MACFARLANE144 verificaram que em 15
pacientes anestesiados as forças máximas de mordida foram maiores do
que quando não estavam anestesiados. Os autores relataram que o
aumento da força de mordida poderia ser devido ao bloqueio do trajeto
inibidor do periodonto ao motoneurônio dos músculos elevadores ou ainda,
de forma mais complexa, envolvendo o mecanismo do córtex cerebral.
FLOYSTRAND; KLEVEN; OILO55, em 1982, testaram a aplicação
clínica de um aparelho de força de mordida, de tamanho bastante reduzido.
Testes de calibração laboratorial foram realizados para verificar os limites
deste gnatodinamômetro. Oito mulheres e oito homens, de 20 a 25 anos de
idade, foram solicitados a morder o aparelho sucessivas vezes na sua força
máxima durante três segundos de intervalo, quantas vezes fosse possível.
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Quando os indivíduos não mordiam, supostamente eles estavam relaxando.
O aparelho foi posicionado entre os primeiros molares do lado esquerdo. Os
testes laboratoriais demonstraram que as cargas variando de 10 a 1000N
foram registradas com erro de menos de 4 %. Nos testes clínicos, a média
de força máxima de mordida foi de 500N variando de 330 a 680N. O número
máximo de mordidas variou de 5 a 27. Nenhuma diferença estatisticamente
significante foi observada entre os sexos a respeito da força máxima de
mordida e o número de mordidas.
Em 1983, PROFFIT; FIELDS; NIXON151 avaliaram a força oclusal
durante a deglutição, mastigação simulada e força máxima, usando
transdutores de força pizoelétrico a base de metal e de quartzo, em 19
indivíduos de face longa e 21 normais. Nenhum sinal ou sintoma de DTM foi
apresentado por qualquer indivíduo. As forças foram mensuradas com uma
separação entre os molares de 2,5mm e 6,0mm na região de primeiros
molares de ambos os lados. Ambos transdutores de quartzo e de metal
foram plenamente satisfatórios. Indivíduos de face longa apresentaram
significantemente menor força oclusal durante o máximo esforço (15,5kg),
simulando a mastigação (16,2kg) e na deglutição (4,8kg) que os indivíduos
com

dimensões

faciais

verticais

normais

(35,6kg;

6,8kg

e

1,8kg,

respectivamente). Nenhuma diferença foi observada para separação entre
os maxilares de 2,5mm ou 6,0mm, em ambos os grupos.
Com o intuito de avaliar o efeito do apertamento isométrico
prolongado, numa taxa de 30% da capacidade máxima, na força de mordida
voluntária máxima CLARK; BEEMSTERBOER; JACOBSON37, em 1984,
examinaram 28 indivíduos com função mandibular normal (12 homens e 16
mulheres, média de idade de 25,3 anos) e 20 pacientes com disfunção dor
miofascial (4 homens e 16 mulheres, média de idade de 32,4 anos). Os
resultados indicaram que os pacientes com disfunção dor miofascial tiveram
baixo nível de força de mordida voluntária máxima e de curto tempo de
duração quando comparados com os pacientes normais. Tanto nos
indivíduos controle quanto em pacientes com disfunção não foram
encontradas mudanças na força máxima de mordida após a carga de
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“indução de fadiga”. Estes resultados sugeriram uma perda na falha do
elemento contrátil nos músculos de fechamento da mandíbula, quando
seguido por um apertamento isométrico submáximo prolongado no
transdutor de força.
HARALDSON et al.68 em 1985 avaliaram a atividade mioelétrica nos
músculos temporal anterior, temporal posterior e masseter em cinco
indivíduos (4 homens e 1 mulher, a média de idade de 35 anos) mordendo
unilateralmente o garfo de mordida em 50, 100 e 200N por 60 segundos. O
garfo de mordida foi colocado entre os primeiros pré-molares e primeiros
molares do lado direito. A atividade muscular ipsilateral foi registrada
primeiro, e o lado contralateral foi avaliado uma semana depois. A atividade
eletromiográfica aumentou com o aumento da força para todos os músculos
testados. Foi encontrada linearidade para o músculo temporal anterior, mas
não para outros músculos. Quatro dos indivíduos participaram do teste de
resistência, exercendo a força máxima de mordida no lado direito pelo maior
tempo possível. A atividade eletromiográfica do músculo masseter do lado
direito foi intimamente relacionada à força de mordida, em contraste com
outros músculos testados. A atividade dos músculos do lado esquerdo
aumentou no final do teste de resistência.
Ainda no mesmo ano, LARHEIM; FLÖYSTRAND101 compararam 16
adultos com artrite reumatóide e anormalidades radiográficas na articulação
temporomandibular, com idade média 51 anos, com os dados de 16
indivíduos sem doença articular. Os seguintes critérios foram avaliados:
abertura bucal máxima, movimentação condilar (avaliada radiograficamente)
e força de mordida. A média da abertura bucal no grupo com artrite
apresentou-se reduzida, porém não houve diferença estatisticamente
significante. Translação condilar e força de mordida apresentaram valores
significantemente menores do que os indivíduos saudáveis. A máxima
abertura bucal parece ser o parâmetro mais incerto para estimação da
função mandibular. Em sete pacientes com abertura bucal normal, ou seja,
entre 40 e 46mm, ambos translação condilar e força de mordida foram
significantemente reduzidas.
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Com o propósito de determinar se a extensão da abertura vertical,
suporte oclusal contralateral, ou postura da cabeça influenciava as forças
oclusais verticais durante a deglutição, mastigação simulada, e força máxima
de mordida, FIELDS et al.54, em 1986, examinaram três grupos de
indivíduos com proporções faciais verticais normais (crianças, adolescentes
e adultos jovens) e verificaram os efeitos da separação vertical nos primeiros
molares (2,5 versus 6,0mm). A amostra de adultos jovens foi usada para
avaliar alterações na extensão das aberturas verticais (10-40mm), e a
amostra de adolescentes foi usada para investigar o efeito do suporte
contralateral e a postura da cabeça. Todas as comparações entre grupos
foram avaliadas usando estatística não paramétrica. Para as aberturas
verticais pequenas, encontrou-se uma força oclusal vertical mais significante
em 6,0 do que 2,5mm nas crianças durante a deglutição e mastigação, mas
não durante o esforço máximo de mordida. Nos adultos, encontrou-se
significantemente mais força durante a deglutição na separação de 6,0mm
do que na de 2,5mm, mas nenhuma diferença foi encontrada na mastigação
e na máxima mordida. O aumento da abertura vertical (máximo de
aproximadamente 20 mm) resultou num aumento progressivo na força
máxima de mordida, seguida pela diminuição e então um segundo aumento
foi verificado perto da força máxima por volta de 40mm em adultos jovens.
Não houve diferenças significantes na força vertical com ou sem suporte
contralateral, ou entre posturas da cabeça flexionada, normal e extendida
para todas as aberturas pequenas.
GIBBS et al.61 em 1986 testaram a hipótese de que a força de
mordida nos indivíduos com bruxismo são superestimadas. Cada indivíduo
teve sua força máxima de mordida mensurada por meio de um
gnatodinamômetro que era colocado bilateralmente na região de segundos
pré-molares e nos primeiros e segundos molares. A separação interoclusal
entre os dentes posteriores foi aproximadamente de 12mm. A maior força de
mordida encontrada foi de 975lb (443kg), em um homem de 37 anos de
idade que apresentava hipertrofia de masseter e temporal e bruxismo, o
segundo maior registro de força de mordida foi de 514lb (234kg) em um
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homem de 43 anos de idade com hiperatividade muscular, tórus mandibular
e abrasão dental. Os autores concluíram que o potencial da força de
mordida humana tem sido subestimado, e a força de mordida em alguns
bruxômanos pode ser seis vezes maior do que não bruxômanos.
HAGBERG; AGERBERG; HAGBERG65 em 1986 avaliaram alguns
efeitos das injeções intramusculares de um anestésico local, a lidocaína, e
solução fisiológica salina no músculo masseter superficial, e compararam os
efeitos de diferentes injeções de fluídos a respeito do desconforto e a força
de mordida. Trinta mulheres, com idade média de 27 anos e história de dor
diária nos músculos masseteres, receberam injeções de lidocaína ou
solução salina. As pacientes foram informadas que estavam recebendo
injeção anestésica para reduzir seu desconforto muscular. O dentista que
realizou as injeções desconhecia o fluído que era usado. O desconforto no
músculo masseter foi avaliado usando a escala de Borg, 10 minutos antes e
logo após a injeção. O controle das avaliações foi realizado no primeiro,
terceiro e sétimo dia. Força de mordida foi registrada nos primeiros molares
no lado da injeção, antes e após esta. Quando os valores da escala foram
comparados individualmente dentro dos grupos antes e após a injeção, uma
diminuição significante no desconforto foi encontrada em ambos grupos,
com exceção do primeiro dia para o grupo de lidocaína e primeiro e terceiro
dias no grupo de solução salina. Os dois grupos apresentaram similaridade
quanto ao desconforto exceto no terceiro dia quando o grupo de lidocaína
mostrou significantemente menos desconforto. Em relação aos valores de
força de mordida não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos de lidocaína e solução salina, tanto antes como depois da injeção.
Além do mais, antes da injeção, os grupos experimentais não apresentaram
diferença significante quando comparados com o grupo controle de estudos
anteriores. Entretanto, os valores de força intraindividualmente aumentaram
significantemente após a injeção no grupo de solução salina. Este efeito não
foi encontrado no grupo de lidocaína. Apesar da menor tendência para
lidocaína ter o melhor efeito, o efeito placebo foi considerado alto e
importante.
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Em 1987, HAGBERG63 avaliou a atividade eletromiográfica dos
músculos masseter e temporal anterior e a força de mordida em 28 jovens
mulheres dentadas, com idades entre 18 e 43 anos, média de 27 anos, com
dor e sensibilidade nos músculos masseter, antes e após injeção
intramuscular, tanto de lidocaína como de solução salina no músculo
masseter superficial. A atividade eletromiográfica da parte descendente do
músculo trapézio durante o aumento da força de mordida foi também
avaliado. A força de mordida foi realizada entre os primeiros molares no
mesmo lado dos eletrodos de EMG. Treze pacientes receberam 2ml de 1%
de lidocaína e 15 receberam injeção intramuscular de 2ml de solução salina.
O estudo foi duplo-cego, e a escolha da solução para injeção foi
randomizada antes da seleção dos pacientes. A transformação dos valores
de força de mordida em Newtons para a porcentagem de contração
voluntária máxima (%CVM) foi realizada para definir e comparar os níveis de
contração baixo (0 – 40% CVM) e alto (60 – 100% CVM), ambos intra e
interindividualmente. O nível de 100% CVM corresponde ao mais alto valor
de força de mordida registrada por cada participante. Os sinais de variação
de força (CVM) foram analisados separadamente para cada músculo usando
regressão linear. Para os músculos elevadores da mandíbula, a relação
intraindividual entre as vertentes de regressão para EMG-força nos níveis de
contração baixa e alta antes da injeção de lidocaína foi a mesma para as
mulheres saudáveis investigadas previamente. Injeção intramuscular de
lidocaína reduziu a atividade eletromiográfica postural dos músculos
masseteres, e a curva de regressão EMG-força se tornou menos inclinada
nos níveis de contração baixa. Após a injeção solução salina nenhuma
alteração na atividade eletromiográfica foi encontrada. A atividade
eletromiográfica da parte descendente do músculo trapézio foi aumentada
significantemente para todo o grupo durante a força máxima.
Em 1987, KAMPE86 estudou a função e a disfunção do sistema
mastigatório em indivíduos com dentição intacta e restaurada, e verificou a
significância etiológica da terapia de restauração dental na disfunção
mandibular comparando estes grupos em relação à prevalência de sinais e
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sintomas de DTM, de má-oclusão, padrão de facetas, traços psicológicos,
capacidade discriminativa interoclusal, força de mordida e mastigação e
suas relações com sinais e sintomas de DTM, e a prevalência de sinais e
sintomas de DTM três anos após o primeiro exame. A amostra consistiu de
125 indivíduos (13- 23 anos de idade), com dentição intacta e 163 indivíduos
(13-20 anos de idade) com restaurações dentárias. Os resultados
demonstraram que indivíduos com dentição intacta apresentaram menor
prevalência e grau de sinais e sintomas de DTM que aqueles que
apresentaram restaurações dentárias. Entretanto, a maioria dos sinais e
sintomas em ambos os grupos foram leves e não freqüentes. Os sintomas
mais comuns em ambos os grupos foram ruídos articulares, cansaço durante
a mastigação e dor de cabeça; e os sinais clínicos mais comuns foram
ruídos

articulares

e

sensibilidade

muscular

à

palpação.

Atividade

parafuncional foi mais encontrada nos pacientes com dentição restaurada.
De acordo com a escala de personalidade de Karolinska, os indivíduos com
dentição restaurada obtiveram valores mais altos nas escalas de “tensão
muscular” e “ansiedade somática”. Ambos os grupos não relataram
diferenças significantes em relação à força máxima de mordida e força
durante a mastigação. Os indivíduos com dentição restaurada relataram
menores valores de força de mordida durante “mordida leve” na região
frontal. A percepção oclusal aumentou da região posterior de teste para a
região anterior em ambos os grupos. A melhor sensibilidade táctil foi
encontrada na região de incisivos, onde os indivíduos com dentição
restaurada tenderam a ter os melhores valores. Uma maior prevalência e
grau de registros clínicos de DTM nos indivíduos com restauração dentária
foram confirmados no controle de 3 anos do estudo. Os achados deste
estudo

indicaram

uma

possível

significância

etiológica

da

terapia

restauradora na disfunção mandibular, mas para o momento, mais estudos
seria interessante para verificar a combinação de outros fatores como
possíveis responsáveis para o desenvolvimento de sinais e sintomas de
DTM.
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AGEBERG1 em 1988 comparou diferentes níveis de força máxima de
mordida e submáxima em ambos os lados da dentição, após cirurgia na
ATM de um dos lados, e também estudou a capacidade de discriminação
entre diferentes níveis de força de mordida. As forças foram registradas
bilateralmente em 5 diferentes níveis de força submáxima e máxima em 12
pacientes (7 mulheres e 5 homens) que foram submetidos a cirurgias na
ATM (10 discectomias 2 condilectomias). A força máxima foi relativamente
baixa para a amostra com valores médios de 7,8Kp e 8,3Kp para o lado
operado e não-operado, respectivamente. As maiores forças foram
registradas após condilectomia. Encontrou-se uma grande variação entre os
registros individuais em todos os níveis e as diferenças aumentaram com a
força, sendo maiores no nível de força máxima de mordida. Nenhuma
diferença significante na força de mordida entre o lado operado e o lado não
operado pode ser encontrada para qualquer nível de força. A capacidade de
discriminação entre diferentes níveis de força foi melhor nos níveis mais
altos. Os resultados semelhantes dos registros de força de mordida no lado
operado e não operado podem ser um efeito da interação funcional dentro
do sistema mastigatório, e ainda ser uma expressão de melhora essencial
após o tratamento cirúrgico.
No mesmo ano, CHOY; KYDD33 realizaram um estudo no qual
utilizaram a força de mordida como procedimento de diagnóstico para
disfunção mandibular relacionado à hiperatividade muscular. Na literatura,
após vários testes, verificou-se que a força oclusal que pode ser tolerada por
60 a 180 segundos é de 55N, visto que a força oclusal máxima na região de
molar

de

homens

americanos

é

de

500N6.

Utilizou-se

então

aproximadamente 1/10 desta força. A amostra consistia de 10 mulheres com
idade média de 31,2 anos, que sofriam de disfunção mandibular causada por
hiperatividade muscular, e 30 mulheres saudáveis (grupo controle). Após os
testes de duração da força de mordida, os autores concluíram que a
incapacidade dos pacientes de exercer a força de 55N por um período de 30
segundos ou menos no aparelho de força de mordida, poderia ser um
indicador de disfunção nos músculos elevadores da mandíbula. Esta força
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de mordida de 55N monitoraria o progresso do tratamento. E dessa forma,
quando o paciente era capaz de exercer a força de 55N por um período de
120 segundos ou mais, o paciente era considerado assintomático.
BAKKE et al.8, em 1989 avaliaram a significância clínica da força de
mordida isométrica máxima e atividade eletromiográfica dos músculos
temporal e masseter, durante a mordida e mastigação, em 19 indivíduos
controle e 23 pacientes com sinais e sintomas de DTM. A amostra consistiu
de 13 homens e 29 mulheres, com idades entre 14 a 63 anos. O valor médio
encontrado para a força máxima de mordida unilateral foi de 480N no grupo
controle, e 387N nos pacientes com DTM, e os valores bilaterais
correspondentes foram de 347N e 230N, respectivamente. A contração
voluntária máxima do músculo temporal, na posição intercuspídea, foi
significantemente menor no grupo dos pacientes do que no grupo controle.
Análise da relação entre atividade muscular elétrica e mecânica nos níveis
pré-determinados de força de mordida mostrou uma forte relação linear nos
valores absolutos. Correlações de força de mordida e atividade em
contrações estáticas curtas foram significantes em relação à mensuração
unilateral, mas não para as medidas de força bilaterais. A força de mordida
unilateral máxima foi também significantemente correlacionada à atividade
muscular desenvolvida durante a mordida, na posição intercuspídea e
durante a mastigação natural, especialmente nos músculos masseteres. Os
autores concluíram que a força de mordida unilateral máxima pode ser
usada clinicamente como um indicador da força elevadora da mandíbula
como um todo, mas inadequado para descobrir condições assimétricas.
CHONG-SHAN32, 1989, mensurou a força máxima de mordida na
região de primeiro molar direito e a média de voltagem eletromiográfica
correspondente do músculo masseter de mesmo lado, em uma amostra de
29 pacientes portadores de DTM (9 mulheres e 20 homens com média de
idade de 28 anos) e 27 indivíduos controle saudáveis (13 mulheres e 14
homens com média de idade de 19 anos). No grupo controle, a força
máxima de mordida nos homens foi 8,40kg maior do que nas mulheres
(p<0,05). A voltagem média correspondente do músculo masseter nos
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homens foi de 50.10mV maior do que nas mulheres (p>0,05). A média de
voltagem/força máxima de mordida nos homens foi de 0.16mV/kg maior do
que em mulheres (p>0,05). Comparando com o grupo controle, a força
máxima de mordida dos pacientes foi 14.33kg menor (p<0,01), a média de
voltagem correspondente do músculo masseter direito foi 34.83 mV maior
(p> 0,05), e a proporcionalidade da média de voltagem pela força máxima de
mordida dos pacientes foi 3.74 mV/kg maior (p<0,01). Estes resultados
indicam que os músculos mastigatórios dos pacientes com DTM estão em
um estado de hiperatividade e tensão. O método de proporcionalidade
sugerido nesse artigo parece ser mais conveniente e fácil de aplicar do que
as curvas de tensão/voltagem podendo, dessa forma, apresentar valor
clínico no diagnóstico dos pacientes com DTM.
OW et al.145, em 1989, analisaram o efeito do tratamento em uma
amostra de 10 pacientes do sexo feminino (idade entre 18 e 40 anos) com
DTM de origem neuromuscular em relação a percepção da força de mordida,
e sua capacidade sensorial de discriminar vários níveis de força em
diferentes regiões do arco dental. Houve uma variação significante de 60%
entre os registros reproduzidos nas diferentes posições da arcada dental,
quando forças de mordida submáxima e máxima foram realizadas. Isto
persistiu após o tratamento, indicando pouca perda da acuidade sensorial
para o ajuste da força de mordida nesses pacientes. Entretanto, a habilidade
discriminatória para os vários níveis de força observada não foi afetada. A
força máxima de mordida foi menor no grupo experimental em relação ao
grupo controle e os valores da força de mordida antes e após o tratamento
foram flutuantes. A falta do aumento substancial nos valores de força de
mordida, após a redução da sintomatologia na disfunção muscular com o
tratamento, sugere que o mecanismo inibitório de controle das atividades de
fechamento mandibular e pressão persiste como um reflexo de proteção
para estes pacientes.
WILLIAMS; HENRY; MAHAN206, 1989, verificaram o efeito da
anestesia na discriminação das forças de mordida. Para tanto, anestesiaram
a cavidade superior da ATM. Os resultados demonstraram que a habilidade
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do indivíduo em discriminar as diferenças da força de mordida não foi
alterada, sugerindo que os receptores dentro das cápsulas das ATMs não
estão significantemente envolvidos na detecção de forças, e desempenham
um papel no monitoramento da força de mordida.
Ainda no mesmo ano, com intuito de avaliar o papel do tamanho da
secção transversal do músculo e o braço de alavanca na produção da força
de mordida, SASAKI; HANNAM; WOOD161 correlacionaram estas variáveis
em 11 adultos saudáveis, com idade variando de 23 a 45 anos. Cortes
coronais e axiais obtidos em exames de imagem por ressonância magnética
foram combinadas com teleradiografias cefalométricas convencionais e
modelos de gesso para reconstruir a morfologia craniomandibular de cada
indivíduo. O tamanho da secção transversal dos músculos masseter e
pterigóideo medial direito e os braços de alavanca no ponto de mordida
foram mensurados diretamente destas reconstruções. Registros fisiológicos
de força de mordida foram realizados na região de primeiro molar direito por
meio de um transdutor alinhado perpendicularmente ao plano oclusal
funcional. A média da força de mordida para a amostra como um todo foi de
189±78N. Os coeficientes de variância foram maiores para forças de
mordida, e para o tamanho da secção transversal dos dois músculos, do que
para seus respectivos braços de alavanca. Coeficientes de correlações de
Pearson altamente significantes foram encontrados entre o tamanho da
secção transversal do masseter e pterigóideo medial, e entre o tamanho da
secção transversal de cada músculo e a força de mordida. Nenhuma
correlação significante (p>0,01) foi encontrada entre os músculos ou o braço
de alavanca do ponto de mordida e a força de mordida. Apesar do fato da
morfologia espacial craniofacial poder diferir entre os indivíduos, o tamanho
do músculo mandibular sozinho parece explicar a maioria das variações de
força de mordida observadas neste estudo.
BAKKE et al.9, em 1990, avaliaram a força de mordida isométrica
unilateral em 63 mulheres e 59 homens, com idade de 8 a 68 anos. Todos
apresentavam no mínimo 24 dentes e ausência de sinais e sintomas de
DTM. O aparelho transdutor foi colocado na região de primeiros molares. A
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média da força de mordida foi maior para os homens (522N) do que para as
mulheres (441N). Houve um aumento da força de mordida com a idade até
25 anos (p<0,0001), porém, o nível diminuiu significantemente após esta
idade em mulheres, enquanto que nos homens essa tendência de
diminuição ocorreu somente após 45 anos de idade. A altura corporal foi
positivamente associada com a força. Entretanto, encontrou-se uma
correlação mais forte (r: 0,43 – 0,49; p<0,01) entre a força de mordida nos
adultos e o contato oclusal. Este estudo demonstrou que a idade, sexo,
estabilidade oclusal e altura corporal poderiam ser responsáveis por 30-60%
da variação dos valores da força de mordida.
Em 1990, HELLSING; HAGBERG76 estudaram a força máxima de
mordida e a posição do osso hióide nas posturas natural e extendida da
cabeça (20 graus de extensão) em 15 adultos, sendo nove mulheres e seis
homens com média de idade de 30 anos. Todos participantes apresentavam
oclusão normal, dentição completa e ausência de sinais e sintomas de DTM.
A força de mordida foi medida com um sensor colocado entre os primeiros
molares. Seis registros do aumento gradual da força de mordida até o nível
máximo foram realizados, com a cabeça em postura natural ou extendida, de
forma randomizada. A média do valor da força máxima de mordida foi maior
para todos os indivíduos com a postura da cabeça extendida comparada
com a postura natural da cabeça. A média foi de 271,6N para a postura
natural da cabeça e 321,5N com 20 graus de extensão. Com a alteração da
postura da cabeça, as medidas cefalométricas demonstraram uma alteração
na posição do osso hióide em relação à mandíbula e a via aérea faríngea.
As alterações cefalométricas da posição do osso hióide poderiam ser devido
à mudança na interação entre os grupos musculares depressores e
elevadores. Este pode ser um dos fatores que podem influenciar o registro
da força máxima de mordida.
LYONS; BAXENDALE116 em 1990 registraram os valores da força
máxima de mordida e atividade eletromiográfica integrada durante uma
contração isométrica sustentada, para determinar a força, duração e
resistência à fadiga dos músculos masseter e temporal anterior. A amostra
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consistiu de cinco voluntários com desgaste dental avançado e cinco
voluntários controle que não apresentavam desgaste anormal, todos do sexo
masculino com idade variando de 32 a 60 anos. A força de mordida foi
medida usando um garfo de mordida contendo dois “strain gauges”, um em
cada lado do garfo. Todos os indivíduos foram solicitados a manter 50% da
força máxima pelo maior período de tempo possível, enquanto foram
registradas EMGs na superfície dos músculos masseter e temporal. Este
nível de força foi determinado pela observação de uma marca na tela do
osciloscópio. Os resultados demonstraram que a força de mordida e o tempo
de resistência foram levemente aumentados no grupo experimental
(26±2,59kg; 2,0±0,3 min, respectivamente) em relação ao grupo controle
(22±4,81kg; 1,6±0,15 min, respectivamente), mas nada foi concluído em
relação ao estado de fadiga.
Ainda em 1990, STEGENGA; BROEKHUIJSEN; WILLIGEN179
avaliaram a relevância clínica da capacidade de reprodução das medidas de
força de mordida. Este parâmetro foi medido nos níveis de força de 2N, 10N
e 50N em um grupo de pacientes com DTM articular e não articular, sendo
cinco mulheres e dois homens, com média de idade de 26 anos, e em um
grupo controle, com seis mulheres e um homem, e média de idade de 23
anos. Os testes foram realizados em quatro sessões, com um intervalo de
uma semana entre elas. Todos indivíduos reproduziram de forma imprecisa
os níveis de força referentes. Não houve diferenças na capacidade de
reproduzir a força de mordida entre o grupo de pacientes e o grupo controle.
Concluiu-se que a capacidade de reproduzir as medidas de força de mordida
não é uma ferramenta clínica útil para avaliação.
Segundo BAKKE; MÖLLER11, em 1992, em um artigo sobre DTM e
função dos músculos mastigatórios, relataram que a força máxima dos
músculos esqueléticos aumenta durante a infância e adolescência, continua
a aumentar um pouco nos homens, mas permanece constante nas
mulheres, de 20 a 50 anos de idade, e então diminui em ambos os sexos. A
força máxima dos homens excede a das mulheres em uma taxa de 20 a
30%. Em geral, a força dos músculos elevadores da mandíbula, em termos
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de força máxima de mordida, varia do mesmo modo com a idade e sexo.
Verificaram também que investigações eletromiográficas dos músculos
temporal e masseter, bem como as medidas da força de mordida em
pacientes com DTM, demonstram-se menores quando comparados a
indivíduos saudáveis.
Em 1992, STEGENGA; BROEKHUIJSEN; DE BONT178 investigaram
o potencial de relevância clínica do teste de duração da força de mordida em
pacientes com DTM intra-articular. A duração da força de mordida de 50N foi
medida em 51 pacientes com DTM articular e comparados com um grupo
controle de 20 pacientes. A força exercida foi sustentada pelo maior tempo
possível e foi interrompida quando o indivíduo sentiu incômodo ou dor. O
teste foi repetido após o tratamento. O tempo de duração da força de
mordida foi significantemente maior para o grupo controle, quando
comparado ao grupo experimental. Após o tratamento, todos os pacientes
mostraram um significante aumento no tempo de duração e relataram
diminuição na dor pós-teste. A diferença média entre pré e pós-tratamento
foi de 60 segundos. Os indivíduos do grupo controle cessavam o esforço de
mordida predominantemente devido à fadiga muscular, enquanto os
pacientes cessavam o esforço devido à dor na ATM. A partir dos resultados
obtidos, os autores concluíram que o poder de discriminação do teste é
suficiente para justificar sua utilidade como uma ferramenta complementar
na avaliação da capacidade funcional do sistema mastigatório.
No ano seguinte, KILIARIDIS et al.92 avaliaram 136 indivíduos, de
acordo com o sexo, nas faixas etárias de 7 a 9 anos, 10 a 12 anos e 20 a 24
anos; num total de seis grupos. Verificaram as possíveis relações entre força
de mordida e idade, morfologia facial, estatura, sexo e força nos dedos, que
representa a força muscular geral. Todas variáveis de força de mordida
aumentaram com a idade em ambos os sexos. Foi encontrada uma
correlação positiva entre a força máxima de mordida na região incisal e a
proporção da altura facial entre os terços superior e inferior, ou seja,
indivíduos com maiores valores de força de mordida tinham o terço inferior
relativamente mais curto. A força máxima de mordida para os molares e a
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amplitude de duração foram positivamente correlacionadas com a estatura e
a força nos dedos, mas não às características faciais.
Devido à existência de diferentes tipos de equipamentos para medir a
força de mordida, e à grande variação dos valores relatados na literatura,
WALTIMO; KÖNÖNEN197 em 1993 testaram um gnatodinamômetro que
permitia o registro simultâneo da força máxima de mordida e o tempo de
resistência do músculo mastigatório. Participaram do estudo 15 homens,
com idade média de 25,6 anos, e 15 mulheres, com idade média de 23,6
anos. O aparelho consistia de uma unidade sensorial a base de quartzo.
Foram realizados testes de calibração em laboratório, aplicando uma série
de cargas de 112,8N a 1691,5N. Os voluntários foram selecionados de
forma que não apresentassem qualquer sinal e sintoma de DTM, e deveriam
apresentar oclusão estável. A mensuração da força de mordida foi realizada
tanto na região de molar direito e esquerdo como na região incisal. Os
valores médios da força de mordida na região de molares foram de 847N
para homens e 597N para as mulheres, e para região incisal foram de 287N
e 243N, respectivamente.
BRAUN et al.21, em 1995, avaliaram um aparelho para aferição da
força de mordida que realizava registros bilaterais na região de pré-molares
e molares. Correlações da força máxima de mordida com a idade, sexo,
peso, biotipo, estatura, história prévia de tratamento ortodôntico, presença
de sintomas na ATM (limitação dos movimentos mandibulares, estalido com
dor ou dor articular), ou perda dos dentes foram estudadas numa amostra de
142 estudantes de odontologia. A média da força de mordida da amostra foi
de 738N, com um desvio padrão de 209N. Não houve correlação
estatisticamente significante da média da força de mordida com o sexo,
porém, os coeficientes de correlação para idade, peso, estatura, e biotipo
foram baixos. Correlações da força máxima de mordida com história prévia
de tratamento ortodôntico e com a perda de dentes não foram encontradas.
Indivíduos com sintomas na ATM não exibiram diferenças significantes na
força de mordida quando comparados com os indivíduos assintomáticos.
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Em 1995, doze voluntários
BAXENDALE

117

foram investigados por LYONS;

para determinar suas taxas de relaxamento dos músculos

masseter seguidas de contrações voluntárias. Quatro desses voluntários
apresentavam DTM de origem miogênica. EMGs dos músculos masseter do
lado direito e esquerdo foram realizadas e a força máxima de mordida foi
registrada na linha média entre os incisivos. Uma contração sustentada foi
mantida em 50% da força voluntária máxima de mordida por 90 segundos,
tendo um breve relaxamento a cada 10 segundos. Os registros foram
continuados após 3 minutos de recuperação. Esta seqüência foi então
repetida com 25% da força máxima de mordida. As taxas de relaxamento
foram mensuradas a cada breve relaxamento durante a contração
sustentada e durante o período de recuperação. Observou-se que os valores
de força máxima de mordida foram muito similares para ambos os grupos.
As taxas de relaxamento demoraram mais, e as alterações de porcentagem
na freqüência média foram maiores, no grupo controle do que nos pacientes
durante as contrações sustentadas. Entretanto, as taxas de relaxamento
retornaram aos níveis iniciais mais rapidamente no grupo controle do que
nos pacientes.
Com o intuito de verificar a força máxima de mordida e sua
associação com sinais e sintomas de DTM, WALTIMO; KÖNÖNEN198, em
1995, selecionaram uma amostra de 129 adultos jovens saudáveis, sendo
56 homens e 73 mulheres, com idade média de 23 anos. Os sinais e
sintomas de DTM foram classificados baseados no índice clínico de
disfunção de Helkimo. Ambos os gêneros relataram igual freqüência de
sintomas subjetivos de DTM, mas as mulheres tiveram significantemente
mais sinais clínicos de DTM do que os homens. Os valores de força de
mordida para os homens foram de 909N (DP=177) na região de molar e de
382N (DP=133) na região incisal enquanto as mulheres obtiveram 777N
(DP=168) na região de molares e de 325N (DP=116) na região incisal. Tanto
os sintomas quanto os sinais de DTM não tiveram correlação significante
com os valores de força máxima de mordida.
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WENNEBERG; KJELLBERG; KILIARIDIS203, em 1995 investigaram
a condição funcional do sistema mastigatório em crianças portadoras de
artrite juvenil crônica, avaliando a força de mordida e DTM em relação a
anormalidades radiográficas do côndilo mandibular, fatores oclusais e
parâmetros de doenças sistêmicas. Trinta e cinco crianças com artrite juvenil
crônica foram comparadas com 89 crianças saudáveis com oclusão em
classe I de Angle e 62 crianças com má-oclusão classe II de Angle.
Sintomas subjetivos, sinais clínicos de DTM e alterações radiográficas dos
côndilos mandibulares foram mais comuns nas crianças com artrite juvenil
crônica do que nos outros dois grupos. Força máxima de mordida na região
de molar e incisivos e tempo de resistência desta força também foram
significantemente reduzidos em crianças com artrite juvenil crônica. Os
autores concluíram que as diferenças entre os grupos são causadas
principalmente pela própria doença inflamatória sistêmica, mas uma
influência funcional de fraqueza dos músculos mastigatórios não pode ser
excluída.
WIDMARK;

HARALDSON;

KAHNBERG205,

no

mesmo

ano,

avaliaram a função oral em 30 pacientes após cirurgia de ATM, por meio de
mensurações da força de mordida. Vinte e sete discectomias e três
condilectomias foram realizadas. O período de controle foi em média de 2,5
anos após a cirurgia, durante o qual foram realizados aplicação de
questionário, exame clínico, teste de força de mordida e exame radiográfico.
A força de mordida foi registrada nos níveis funcionais de “mordida durante a
mastigação”, “força máxima de mordida” e “tempo de resistência no máximo
esforço”, na região de 2º pré-molar, bilateralmente. Os valores médios da
força de mordida no nível funcional de “mordida durante a mastigação” foi
para toda a amostra de 125,3N no lado direito e 128,8N no lado esquerdo,
não apresentando diferença estatisticamente significante. A média da força
máxima de mordida foi de 362,5N e do tempo de resistência máxima foi de
32 segundos. Todos os resultados apresentaram grande variação. Não foi
encontrada nenhuma diferença significante entre o lado direito e esquerdo,
nem entre lado operado e não operado, no nível de função testado “mordida
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durante a mastigação”. Os valores de força de mordida foram altos em
comparação a outros estudos similares. Os resultados também foram
comparados aos de outro grupo de seis pacientes examinados antes e 6
meses após a cirurgia, e estes indicaram um fortalecimento longitudinal do
sistema mastigatório, refletido pelo aumento dos valores de força de mordida
e tempo de resistência.
SINN; ASSIS; THROCKMORTON175, em 1996, analisaram excursões
mandibulares e força máxima de mordida em pacientes com DTM articular,
após cirurgia na ATM. Abertura mandibular voluntária máxima, máxima
excursão durante a mastigação e força máxima de mordida foram avaliadas
em 25 pacientes do sexo feminino, antes da cirurgia. Os mesmos testes
foram reaplicados e comparados seis semanas, seis meses e um ano após a
cirurgia. Verificou-se que antes da cirurgia todos os movimentos e valores de
força de mordida foram menores do que os obtidos no grupo controle. Um
ano após a cirurgia, a abertura máxima incisal aumentou significantemente,
mas as excursões lateral e protrusiva não apresentaram alteração. A força
máxima de mordida aumentou significantemente e aproximou-se da
registrada no grupo controle. Concluíram que pacientes com restrições
severas na ATM exibiram melhoras em alguns movimentos mandibulares e
na força máxima de mordida, após o tratamento cirúrgico.
Em

1997,

HEDENBERG-MAGNUSSON;

ERNBERG;

KOPP70

compararam 46 pacientes com sinais e sintomas de DTM e 20 indivíduos
saudáveis. Vinte e três pacientes apresentavam fibromialgia (1 homem e 22
mulheres) e 23 mialgia local (2 homens e 21 mulheres). A dor facial foi
avaliada por meio de uma escala analógica visual, e um exame clínico
minucioso foi realizado, incluindo máxima abertura bucal voluntária, ruídos
articulares, sensibilidade à palpação digital nos músculos mastigatórios,
limiar de dor a pressão e nível de tolerância do músculo masseter superficial,
temperatura intramuscular e força máxima de mordida voluntária, na região
de incisivos. Houve uma diferença no número de músculos doloridos entre
os grupos. Limiar de dor a pressão e níveis de tolerância foram menores no
grupo com fibromialgia do que no grupo com mialgia local, e ambos
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mostraram valores menores do que o grupo controle. A temperatura
intramuscular e a abertura bucal máxima voluntária foram menores nos
grupos de pacientes do que no grupo controle. Os ruídos articulares
apresentaram diferença entre os três grupos. Em relação à força de mordida
voluntária máxima não houve diferenças estatisticamente significantes entre
os grupos. Os autores concluíram que os pacientes com fibromialgia
freqüentemente apresentam sinais e sintomas de DTM e, em relação às
variabilidades clínicas, muitas diferenças entre pacientes com fibromialgia e
mialgia local podem ser encontradas.
SVENSSON; ARENDT-NIELSEN; HOUE183, em 1998, induziram dor
no músculo masseter através da infusão de solução salina hipertônica (5%)
por até 800 segundos, em 12 homens saudáveis. Os indivíduos marcaram
constantemente a intensidade de dor numa escala de análise visual de 10
cm. A mastigação ipsilateral e contralateral, em relação ao lado da infusão,
foram quantitativamente avaliadas antes, durante e após os períodos de
constante intensidade de dor muscular, por meio de registros de fechamento
mandibular eletromiográficos e traçados mandibulares. A força máxima de
mordida durante contrações estáticas curtas também foi monitorada na
região de segundo pré-molares de ambos os lados. Movimentos
mandibulares

e

dados

eletromiográficos

foram

divididos

em

ciclos

mastigatórios simples e analisados ciclo por ciclo para calcular a
variabilidade interciclo. Em todos os indivíduos, a infusão tônica causou uma
dor localizada profunda com uma intensidade clinicamente relevante (média
da EAV 4,6± 0,3 cm). FMM foi significantemente afetada pela dor muscular
(p<0,0005). FMM foi significantemente menor durante a dor (597±19N)
quando comparado à avaliação pré-dor (618±19N) e pós-dor (650±21N)
(p<0,05). Em um número significante de ciclos mastigatórios, a atividade
eletromiográfica média de todos os músculos mastigatórios de fechamento,
durante sua função agonista, foi diminuída tanto para mastigação dolorosa
ipsilateral

como

para

a

contralateral

(p<0,05).

Estas

alterações

eletromiográficas são provavelmente um reflexo do padrão de recrutamento
natural bilateral dos músculos de fechamento durante a mastigação. Dentro
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das limitações do estudo, a dor muscular experimental, induzida pela infusão
de solução salina hipertônica, causou uma diminuição da capacidade dos
músculos mastigatórios de trabalhar contra uma carga, o que está de acordo
com a adaptação funcional da dor muscular. O objetivo biológico de tal
adaptação pode permitir a cicatrização da área lesada.
Com o propósito de estudar o efeito de diferentes tipos de
transdutores em diferentes ocasiões, TORTOPIDIS et al.187 em 1998,
mediram a força máxima de mordida voluntária em oito indivíduos. Foram
utilizadas três posições para o transdutor: entre os dentes anteriores, entre o
segundo pré-molar e o primeiro molar de um lado e entre os segundos prémolares e primeiros molares de ambos os lados. Duas séries de cinco
mordidas com força máxima foram registradas com um período de descanso
entre elas. Esta seqüência foi repetida para cada transdutor e o experimento
foi repetido em três dias diferentes. Os maiores valores foram obtidos com o
transdutor posterior bilateral (580±235N) e os menores com o transdutor
anterior (286±164N). Os desvios padrão dos valores das médias de força de
mordida foram usados como uma indicação da variabilidade. As forças
registradas

em

cada

posição

do

arco

apresentaram

diferenças

estatisticamente significantes entre os transdutores (p<0,01), e a força
máxima de mordida apresentou menor variabilidade quando medida entre os
dentes posteriores de apenas um lado. Constatou-se pouca diferença da
força de mordida entre as três sessões (p≥0,05), quando mensurada na
mesma posição do arco dental, qualquer que seja esta posição.
Através de uma pesquisa descritiva MIYAURA et al.130 em 1999
investigaram a influência do sexo, idade e número de dentes na força de
mordida, pressão de mordida e área de contato oclusal; e compararam estes
três valores entre os indivíduos com e sem mobilidade dentária, num estudo
caso-controle. Um total de 687 indivíduos (idade média 42,6±16,9 anos,
média do número de dentes 26,5±3,9) participou da pesquisa. Cada
indivíduo mordeu uma folha detectora de pressão (Dental Prescale Occluzer,
Fujifilm, Tokyo, Japan) com a máxima força. Os valores de pressão da
mordida (Mpa), força de mordida (N) e área de contato oclusal (mm2) foram
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calculados por meio das marcas de impressão nas folhas, usando um
sistema de processador de vídeo de alta resolução. Estes valores
demonstraram boa correlação com o número de dentes, de acordo com a
análise de regressão múltipla. No estudo caso-controle, os mesmos
parâmetros (idade, sexo e número de dentes) foram comparados entre os
indivíduos com e sem mobilidade dental. Nenhuma diferença nos três
valores foi observada entre os dois grupos. Estes resultados mostraram que
o número de dentes é mais importante para manter a capacidade de morder,
e que a presença de mobilidade dental nem sempre reduz esta capacidade.
A magnitude da força de mordida depende do tamanho dos músculos
mastigatórios e do comprimento do braço de alavanca da força de mordida e
forças musculares, que também são ditadas pela morfologia craniofacial.
Partindo desse pressuposto, RAADSHEER et al.154, em 1999, verificaram a
existência da interação entre a magnitude da força de mordida, tamanho da
musculatura dos maxilares (área de secção transversal e espessura) e
morfologia craniofacial. A magnitude e a direção da força de mordida
voluntária

máxima

foram

registradas

em

121

adultos.

Dimensões

craniofaciais foram mensuradas por antropometria e radiografias laterais. As
espessuras dos músculos masseter, temporal e digástrico foram registradas
por ultra-sonografia. Dos músculos maxilares, somente a espessura do
músculo masseter correlacionou-se significantemente com a magnitude da
força de mordida. A magnitude da força de mordida também foi
correlacionada significantemente de forma positiva com as dimensões
vertical e transversal da face e a inclinação do terço médio da face, e
significantemente negativa com a inclinação mandibular e inclinação do
plano oclusal. A contribuição do músculo masseter na variação da
magnitude da força de mordida foi maior do que os fatores craniofaciais.
SATO et al.162, em 1999; analisaram a área de contato oclusal,
pressão oclusal, força de mordida e eficiência mastigatória, em 48 pacientes
do sexo feminino com deslocamento de disco. Para os testes foi utilizado um
sistema de folhas de sensibilidade à pressão (Dental Prescale System, Fuji
Phot Film, Co., Tóquio, Japão). Este sistema apresenta como características
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um baixo coeficiente de variação dos resultados entre as amostragens. Os
resultados foram comparados com 30 indivíduos normais (controle) sem
DTM. Os valores da área de contato oclusal, força de mordida e eficiência
mastigatória medidas nos pacientes com deslocamento de disco foram
significantemente menores em relação ao grupo controle, embora não tenha
sido observada diferença na pressão oclusal entre os dois grupos. O grupo
experimental foi ainda dividido em dois subgrupos, sendo 22 pacientes com
deslocamento de disco com redução e 26 pacientes com deslocamento de
disco sem redução, e os resultados foram novamente comparados. Não foi
encontrada nenhuma diferença entre os subgrupos em qualquer uma das
medidas.
Ainda no mesmo ano, TUXEN; BAKKE; PINHOLT191 determinaram
as medidas funcionais e morfológicas do sistema craniomandibular em um
grupo de homens saudáveis. Investigaram também a possível diferença
entre sexo, usando dados publicados anteriormente em um grupo de
mulheres saudáveis. O estado dental e a morfologia facial foram registrados
em 13 estudantes do sexo masculino, com idade de 20 a 26 anos. Exames
funcionais incluíram medidas de força de mordida unilateral, na região de
primeiros molares do lado da biópsia, e registros eletromiográficos da
atividade do masseter. Uma biópsia foi realizada no masseter de cada
participante, durante a exodontia do 3° molar, e o tecido foi examinado
quanto a atividade de ATPase de miosina. Além disso, as áreas de secção
transversal de diferentes tipos de fibras foram mensuradas. Apesar de
utilizar uma amostra de idade homogênea de homens e mulheres saudáveis
com dentição completa, diferenças estatisticamente significantes entre os
gêneros foram encontradas entre as medidas relacionadas à função
muscular e algumas medidas de morfologia facial. A maior força de mordida
encontrada foi nos homens (média de 606N), correspondendo ao maior
diâmetro e área de secção transversal das fibras do tipo II. Os homens
também apresentaram a mandíbula inclinada mais anteriormente e altura
facial encurtada, sugerindo uma relação entre a maior força de mordida e a
forma da face. Entretanto, a análise de regressão linear falhou em
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demonstrar qualquer associação significante entre a força de mordida e a
morfologia facial entre homens e mulheres. Desta forma, a morfologia facial
pode ser resultado de um fator contribuinte menos relevante do que se
acreditava anteriormente.
Em 2000, KURITA; IKEDA; KURASHINA89 avaliaram o efeito da
terapia com placa de estabilização na força oclusal, em pacientes com
desordem muscular mastigatória. Seis mulheres portadoras de mialgia ou
dor miofascial, com média de idade de 35,3 anos, participaram do estudo.
Os pontos oclusais e as cargas no arco dental durante o apertamento
máximo foram mensurados antes e após o uso da placa, usando o sistema
computadorizado Dental Prescale. Não foi encontrada nenhuma alteração
significante no número de pontos oclusais, média da pressão oclusal e
assimetria no balanço oclusal entre antes e após o uso da placa. Entretanto,
houve diferenças significantes na extensão da área de oclusão e nas cargas
oclusais integradas. A carga oclusal integrada retornou ao nível normal com
o uso da placa. A partir dos resultados deste estudo, é sugerido que o uso
da placa estabilizadora tem o efeito de normalizar a força oclusal.
SHINOGAYA et al.169, em 2000, compararam a técnica de registro de
força de mordida usando folhas de sensibilidade à pressão com a medida
clínica convencional de um transdutor miniatura. A amostra consistiu em 17
estudantes com oclusão normal e a média de idade foi de 23,1 anos. Para
avaliação da distribuição de carga as imagens de “pressão” foram
superpostas a imagens digitalizadas de modelos de dente e comparadas
com os registros clínicos de contato dental. A força de mordida registrada
com a folha sensitiva foi sistematicamente mais alta do que a registrada com
medidas convencionais. Os autores concluíram que a nova técnica parece
ser promissora, embora consuma mais tempo.
Como alguns estudos tem mostrado que a potência motora máxima
dos músculos mastigatórios diminui na presença da mialgia, SHOJI171, em
2000, testou a força oclusal em pacientes com diagnóstico de mialgia
mastigatória, antes e após tratamento não cirúrgico. Um total de 1015
pacientes do sexo feminino, idade entre 20 a 40 anos, que se apresentaram
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para tratamento no Centro para DTM em Shinagawa, Tóquio, serviu como
grupo experimental. Os critérios de inclusão para o grupo experimental
foram dor facial e/ou sensibilidade à palpação nos músculos mastigatórios.
Pacientes com dor na ATM e/ou sensibilidade foram excluídos. O tratamento
foi realizado em séries com mais de seis sessões. As modalidades de
tratamento incluíram educação do paciente, terapia com placa oclusal
intraoral, medicações (AINEs), e fisioterapia (ultrassom e TENS). A força
oclusal foi medida e analisada usando o aparelho Dental Prescale
System(Fujifilm, Tokyo). Todos os indivíduos foram instruídos a ocluir seus
dentes na folha por 2 segundos, na posição intercuspídea com a máxima
força. O examinador registrou os dados imediatamente antes do início do
tratamento e uma semana após o final da sessão dos tratamentos. Os dados
foram processados para as seguintes categorias: força oclusal= área de
contato (0,1cm2) x média da força (80 kgf/cm2), a média da força oclusal de
2 sessões de registro foram utilizadas para análise. Nos pacientes de DTM
com mialgia mastigatória, os escores da escala de análise visual foram
significantemente menores e a força oclusal foi significantemente aumentada
(p<0,05) após o tratamento. Os resultados deste estudo sugerem que a
força oclusal gerada pelos pacientes com dor muscular mastigatória foi
aumentada com o tratamento, mas testes futuros são recomendados para
estabelecer se este achado tem valor clínico.
WANG et al.199,em 2000, registraram a força de mordida em
diferentes níveis e a atividade eletromiográfica correspondente dos músculos
masseter e temporal anterior, em 12 indivíduos saudáveis, na tentativa de
avaliar

a

modulação

da

curva

EMG-força

pelo

estimulo

doloroso

padronizado. Solução salina hipertônica (5%) foi injetada no músculo
masseter direito por 15 minutos para induzir dor. A intensidade da dor foi
registrada continuamente pelos indivíduos numa escala de análise visual
(EAV) de 10 cm. A força máxima de mordida foi registrada por meio de um
transdutor de força e os indivíduos foram orientados a morder nos níveis
submáximos de 12, 25, 37, 50, 67, 75 e 87% da FMM. A mordida foi
realizada em três posições diferentes (primeiro molar direito, primeiro molar
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esquerdo e incisivos) antes, durante e após a infusão. Solução salina
hipertônica causou uma dor moderada durante a infusão (média da EAV =
6,5±0,5cm). Na região de primeiro molar direito a FMM durante a infusão foi
de 67,0±6,5kg, que foi significantemente menor do que antes da infusão
(74,3±6,5

kg)

e

após

a

infusão

(74,1±6,6kg).

FMM

e

atividade

eletromiográfica máxima no masseter direito e temporal anterior esquerdo
foram significantemente diminuídos durante a dor muscular quando os
indivíduos morderam do lado dolorido. Os resultados sugerem que a dor
muscular induzida pela solução salina tônica é capaz de modular o padrão
de recrutamento da unidade motora dos músculos de fechamento
mandibular no lado doloroso.
A relação entre a morfologia craniofacial frontal e a distribuição de
forças oclusais em pacientes ortodônticos com e sem DTM foi investigada
por YAMADA et al.214, em 2000. Os dados experimentais foram obtidos de
45 mulheres pacientes ortodônticas (Grupo livre de DTM: 22 indivíduos,
grupo de DTM: 23 indivíduos) usando folhas de sensibilidade a pressão. Os
resultados demonstraram que existem diferenças significantes na largura do
ângulo goníaco e no desvio mandibular do cefalograma póstero-anterior
entre os dois grupos. Houve diferenças significantes na força oclusal
(DTM=364,8N

e

livre

de

DTM=580,3N),

área

de

contato

oclusal

(DTM=4,6mm2 e livre de DTM=12,7mm2) e média de pressão oclusal
(DTM=78,7kg/mm2 e livre de DTM=45,7kg/mm2) entre os grupos na região
de molar. Na relação entre a morfologia craniofacial e os dados oclusais, os
índices assimétricos da força oclusal e área de contato oclusal mostraram
correlações significantemente positivas para o desvio mandibular e as taxas
da largura do ângulo goniaco e maxilar no grupo com DTM. O grupo livre de
DTM mostrou desvio mandibular menor e menor índice de assimetria da
força oclusal e área de contato oclusal do que o grupo com DTM. A partir
dos resultados, concluiu-se que pacientes ortodônticos com DTM pode não
ter somente uma desarmonia morfológica, mas também uma instabilidade da
força oclusal.
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ARIMA; ARENDT-NIELSEN; SVENSSON6, em 2001, desenvolveram
um estudo com o objetivo de investigar o efeito da dor e sensibilidade clínica
e experimental nos músculos da mastigação na atividade motora orofacial do
sono. Foram examinados doze indivíduos saudáveis de 21 a 31 anos de
idade. Todos eles tinham conhecimento de serem portadores de sinais e
sintomas relativos ao bruxismo do sono, e foram subdivididos em um grupo
com dor clínica (n=5) e um grupo sem dor (n=7). Todos os indivíduos
dormiram em um laboratório por três noites consecutivas, incluindo uma
noite para habituação, uma noite controle e uma noite experimental.
Atividades de eletroencefalograma (EEG) e EMG do músculo masseter
foram registradas durante o sono. Na noite experimental, antes de dormir,
todos os indivíduos receberam uma injeção de capsaicina (0,1 ml, 100mg/
mL) no músculo masseter. Os eventos e episódios de atividade motora
orofacial foram quantificados e comparados entre a noite controle e a noite
experimental. Todas as tardes e manhãs durante o período do estudo, a
intensidade de dor, desconforto e sensibilidade foram anotados pelos
indivíduos numa escala de análise visual (EAV), e o limiar de dor a pressão
nos músculos masseter e a força máxima de mordida também foram
mensuradas. A injeção de capsaicina antes do sono não causou diferenças
significantes entre grupos no pico da intensidade de dor na EAV. O LDP e
FMM não mostraram qualquer diferença significante entre os grupos, lado
injetado e lado não injetado, ou noites e manhãs controle e experimental. O
número de episódios EMG/hora de sono, o número de bursts/hora de sono,
e área total de todos os bursts e episódios durante a noite controle foram
significantemente maiores nos indivíduos sem dor do que nos indivíduos
com dor. Entretanto, a injeção de capsaicina não causou qualquer alteração
significante nestes parâmetros. Este estudo sugere que o estímulo doloroso
agudo antes do sono não tem qualquer efeito na atividade motora orofacial
durante o sono, mas o estudo amplia os achados prévios que a dor e
sensibilidade muscular clínica são associadas com menor atividade
eletromiográfica nos músculos mastigatórios.

__________________________________________________Revisão de Literatura 52

Em 2001, HATCH et al.69 testaram um modelo multivariado da
performance mastigatória para indivíduos dentados. As variáveis incluídas
foram: número de unidades dentárias funcionais, força de mordida, sexo,
idade, área de secção transversal do masseter, presença de DTM e
presença de diabetes mellitus. A amostra da população consistiu de 631
indivíduos dentados, 283 homens e 348 mulheres, com idade de 37 a 80
anos. A análise da estrutura de covariância mostrou que 68% da
variabilidade na performance mastigatória pôde ser explicada pela
combinação de efeitos das variáveis estudadas. Idade e sexo não
mostraram um efeito forte na performance mastigatória, tanto direta como
indiretamente por meio da área da secção transversal do masseter, DTM e
força de mordida. O número de unidades dentárias funcionais e a força de
mordida

foram

confirmados

como

determinantes

da

performance

mastigatória, sugerindo que sua manutenção pode ser de maior importância
para promover estado funcional saudável.
MAY; SAHA; SALTZMAN123, 2001, desenvolveram um modelo
matemático da articulação temporomandibular (ATM) para estudar a
magnitude e a direção da carga compressiva na ATM durante o
apertamento. O modelo foi baseado nos princípios de equilíbrio estático em
três dimensões. Medidas diretas da carga na ATM em humanos é
extremamente difícil, por isso um modelo matemático foi usado como uma
alternativa à medida direta. Atividade eletromiográfica de dois músculos
mastigatórios foi combinada com suas áreas de secção transversal para
calcular a força exercida para cada músculo. Forças determinadas
experimentalmente foram implementadas dentro de um modelo de
programação para verificar as forças compressivas na articulação. Duas
funções objetivas foram escolhidas e suas capacidades de predizer as
forças musculares e articulares foram avaliadas. Os resultados relatados
foram que a força máxima de mordida para o homem normal, mulher normal
e

mulher

com

DTM

foram

300±102N,

210±57,7N

e

120±77,1N,

respectivamente. A força articular calculada para homens normais foi de
260±84,1N. Mulheres normais e mulheres com DTM produziram forças nas
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ATM de 172±37,5 N e 152± 44,2N, respectivamente. Esse trabalho tem
relevância clínica pois é importante saber a magnitude da carga na ATM
para tratar e prevenir as DTMs.
NISHIGAWA; BANDO; NAKANO139, em 2001, examinaram a força
de mordida que ocorre durante o bruxismo do sono em 10 indivíduos (8
homens e 2 mulheres) com média de idade de 28,9 anos. Placas rígidas de
acrílico foram confeccionadas para a dentição superior e inferior, para cada
indivíduo. Transdutores tipo “strain gauge” miniaturas foram montados na
placa dental superior do lado direito e esquerdo, na região dos primeiros
molares, e finas placas de metal foram colocadas na placa inferior em
contato com os transdutores. Após uma semana de familiarização com as
placas, a força de mordida noturna foi mensurada por três noites na casa de
cada indivíduo. Sinais de amplitude da força de mordida acima de 5kgf foram
interpretados como eventos de bruxismo. Nos 30 registros, foram detectados
499 eventos de bruxismo durante o período de obtenção dos dados
(137,3h). O sistema descrito acima também foi usado para medir a força de
mordida voluntária máxima durante o dia. A média da amplitude dos eventos
de bruxismo detectada foi de 22.5±13,0kgf e a média de duração foi de
71±53 segundos. A amplitude mais alta da força de mordida noturna nos
indivíduos foi de 42.3kgf (15,6 – 81,2kgf). A força de mordida voluntária
máxima durante o dia foi de 79,0kgf (51,8 – 99,7kgf) e a taxa média de força
de mordida noturna/diurna foi de 53,1% (17,3 – 11,6%). Estes dados
indicaram que a força de mordida noturna durante o bruxismo pode exceder
a amplitude da máxima força voluntária máxima durante o dia.
RUDY et al.160, em 2001 conduziram um estudo para avaliar a
associação dos achados clínicos baseados no Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) e o desempenho da força de
mordida e resistência em pacientes com DTM. Uma amostra de 126
pacientes com DTM (29 homens e 97 mulheres) e 34 indivíduos controle (8
homens e 26 mulheres) realizaram as avaliações de força de mordida e
resistência. Após os testes, os indivíduos com DTM foram aleatoriamente
distribuídos em um dos três programas de tratamento conservativos, em 4
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sessões, que incluíam: terapia com flurbiprofeno, exercícios de fisioterapia
ou terapia de relaxamento. Destes, 56 foram recrutados para repetir os
testes de força de mordida e resistência após o programa de tratamento. Os
resultados indicaram que pacientes mulheres (p<0,001), mas não os
homens (p=0,17) obtiveram menores índices de força de mordida do que o
grupo controle. Os achados clínicos verificaram associação entre elevado
escore de dor articular e menor abertura sem resistência com baixo índice
de força de mordida. Após a intervenção terapêutica, melhoras significativas
tanto clínicas como de auto-relato foram encontradas nas mulheres com
DTM (r=0,237). A redução na dor à palpação articular e o auto-relato de dor
foram os indicadores primários do aumento da força de mordida. A melhora
da força de mordida foi modesta (média de 7lb ≅ 31,15N), e os níveis de
força das pacientes mulheres permaneceu abaixo daqueles obtidos pelas
mulheres do grupo controle. O tratamento não aumentou significantemente o
tempo de resistência. Os autores concluíram que os tratamentos
conservativos utilizados resultaram em melhoras na dor e na abertura bucal,
sendo que 81,8% dos pacientes relataram melhoras expressivas. A
moderada associação dos testes de força com os achados do RDC e a
melhora do tratamento nesta amostra heterogênea sugere que os testes de
força e resistência apresentam uma utilidade diagnóstica limitada, e pode
não ser tão sensível aos efeitos do tratamento quanto aos procedimentos de
auto-relato nas avaliações clínicas.
A associação entre as dimensões craniofaciais, postura da cabeça,
força de mordida, sinais e sintomas de DTM foi avaliada por SONNESEN;
BAKKE; SOLOW177, em 2001. A amostra consistiu em 96 crianças (51
meninas e 45 meninos) idade de 7 a 13 anos, seqüencialmente admitidos
para o tratamento ortodôntico de má-oclusão. Sinais e sintomas de DTM
foram avaliados através de 37 variáveis descrevendo a ocorrência de dor de
cabeça, dor facial, estalido, mobilidade mandibular, sensibilidade nos
músculos e articulações, e os índices anamnésico e de disfunção de
Helkimo. As dimensões craniofaciais (33 variáveis), a postura cervical e da
cabeça (nove variáveis) foram registradas a partir de radiografias
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cefalométricas tiradas com o indivíduo de pé, numa postura padronizada. A
largura do arco dental foi medida nos modelos de gesso e a força de
mordida foi mensurada na região de primeiros molares de cada lado por
meio de um transdutor de pressão. Associações foram avaliadas por
correlação de Spearman e análise de regressão logística múltipla. A
magnitude das associações significante foi geralmente de baixa à moderada.
De forma geral, a disfunção na articulação temporomandibular foi
relacionada com a inclinação para frente da espinha cervical superior e
angulação craniocervical aumentada, mas nenhuma conclusão pôde ser
feita a respeito de qualquer morfologia craniofacial particular nas crianças
com sinais e sintomas de disfunção na ATM. Sensibilidade muscular foi
associada à face alongada da morfologia craniofacial e ao baixo valor de
força de mordida. Dor de cabeça foi associada a um grande comprimento
maxilar e prognatismo maxilar aumentado. Um alto escore do índice de
disfunção clínica de Helkimo foi associada a valores menores das
dimensões craniofacial linear transversal, horizontal e vertical e com o baixo
valor de força de mordida.
SONNESEN; BAKKE; SOLOW176, em 2001, examinaram a força de
mordida em crianças pré-ortodônticas com mordida cruzada posterior
unilateral e as compararam com um grupo controle. A amostra consistiu em
52 crianças de 7 a 13 anos, sendo 26 crianças pré-ortodônticas com mordida
cruzada unilateral e 26 crianças com oclusão normal (grupo controle). A
força de mordida unilateral foi medida no primeiro molar por meio de um
transdutor de pressão. Os sinais e sintomas de DTM e o número de dentes
em contato na posição intercuspídea foram registrados. Em ambos os
grupos, a força máxima de mordida aumentou significantemente com a idade
e com o aumento do estágio de erupção dentária, mas a força de mordida
em relação ao sexo não demonstrou diferenças significantes. Não houve
diferença da força de mordida entre os lados, mas foi significantemente
menor no grupo de mordida cruzada do que no grupo controle (p<0,001).
Análise de regressão mostrou que o estágio de erupção dentária (p<0,001),
número de dentes em contato oclusal (p<0,001) e mordida cruzada unilateral
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(p<0,001) foram as únicas variáveis significantemente correlacionadas com
a força de mordida. O número de dentes em contato foi significantemente
menor no grupo de mordida cruzada do que no grupo controle (p<0,05), e a
freqüência de sensibilidade muscular foi significantemente maior no grupo de
mordida cruzada do que no controle (p<0,05). Estes resultados sugerem que
as diferenças na função muscular associada com a mordida cruzada
unilateral levam a uma força de mordida significante menor no grupo de
mordida cruzada comparado com o grupo controle, e que esta diferença não
diminuiu com a idade e desenvolvimento. Estes achados indicam que
tratamentos precoces de mordida cruzada unilateral são aconselháveis para
otimizar as condições de função e desenvolvimento.
A lesão tipo chicote na região de pescoço é considerada um fator de
risco significante para o desenvolvimento das DTM. Poucos estudos,
entretanto, tem examinado a dor na ATM em pacientes com lesões agudas
tipo chicote comparados com grupo controle. Por isso KASCH et al.88, em
2002, avaliaram a dor e a função sensorimotor na região craniofacial em um
grupo de pacientes que foram envolvidos em acidentes automobilísticos.
Dezenove pacientes com lesão aguda tipo chicote foram comparados com
um grupo controle de 20 pacientes com lesão no tornozelo. Os participantes
foram avaliados dentro de quatro semanas pós-trauma e novamente após
seis meses. O sistema mastigatório foi examinado de acordo com o RDC e
os pacientes preencheram o questionário de dor de McGill (QDM). O limiar
de dor a pressão e a força máxima de mordida foram obtidos a cada visita.
Um paciente com lesão tipo chicote e um paciente com lesão no tornozelo
apresentaram dor maxilar na primeira visita. Os escores de palpação na
ATM tenderam a ser maiores nos pacientes com lesão tipo chicote do que
no grupo controle, na primeira visita. Entretanto, QDM, sinais e sintomas de
DTM,

FMM

e

LDP

não

apresentaram

diferenças

estatisticamente

significantes entre os grupos após 4 semanas e 6 meses. Os autores
concluíram que a dor na ATM após o trauma tipo chicote e lesão no
tornozelo é rara, sugerindo que a lesão tipo chicote não é um dos principais
fatores de risco para o desenvolvimento de DTM.
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Em 2002, KÖNÖNEN et al.94 avaliaram a força de mordida na região
de molares e incisivos, e também analisaram se a variação da força máxima
de mordida foi associada com gênero, tipo de dentição, biotipo e DTM.
Participaram do estudo 430 jovens finlandeses (222 homens e 208
mulheres), com idade de 21 a 23 anos. A força de mordida foi avaliada com
um aparelho calibrado. Os indivíduos completaram um questionário de
múltipla

escolha

incluindo

sintomas

subjetivos

de

DTM

e

foram

subseqüentemente submetidos aos exames clínicos de rotina. O índice de
disfunção clínica de Helkimo e o índice de massa corporal foram calculados.
A média do valor de força de mordida na região de molares foi de 878±194N
em homens e 690±175N em mulheres (p<0,0001). As forças incisais foram
de

283±95N

e

226±86N

(p<0,0001),

respectivamente.

Não

houve

associação estatisticamente significante entre o índice de disfunção e a força
máxima de mordida. De acordo com a regressão linear múltipla, o
desconforto subjetivo de DTM apresentou associação significantemente
negativa com a força máxima de mordida na região de molar (p<0,05), e a
sobremordida horizontal apresentou associação significantemente negativa
com a força de mordida na região incisal (p<0,05). Índice de massa corporal
não foi significantemente associado com a força de mordida. Os autores
concluíram que a força máxima de mordida é maior nos homens do que nas
mulheres e são significantemente associados com desconforto de DTM
persistente em jovens adultos não pacientes.
Em 2002, a força de máxima mordida e sua associação com a
morfologia craniofacial e a postura espinhal foram estudadas por KOVERO
et al.95, em um grupo de adultos (46 homens e 38 mulheres) de idade de 21
a 23 anos. A força máxima de mordida foi registrada nas regiões de molares
e incisivos. A postura sagital da coluna foi mensurada pela pantografia
espinhal e a assimetria do tronco, nos níveis torácico e lombar, pelo teste de
flexão para frente. Variáveis craniofaciais e a postura da espinha cervical
foram examinadas a partir de teleradiografias cefalométricas tiradas na
posição

natural

da

cabeça.

Nenhuma

correlação

estatisticamente

significante entre a força máxima de mordida e a postura espinhal foi
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encontrada, mas correlações significantes foram encontradas entre a força
máxima de mordida e variáveis craniofaciais, especialmente nas mulheres.
Tendo em vista que a força máxima de mordida é dependente do
método de mensuração empregado, da posição da mordida, se esta é
unilateral ou bilateral, VAN DER BILT et al.194 em 2002, determinaram a
força de mordida e a atividade muscular dos músculos masseter e temporal
durante a contração voluntária máxima num grupo de 81 indivíduos
dentados. A força de mordida foi mensurada entre os primeiros molares,
tanto bilateralmente como unilateralmente. A força de mordida obtida das
medidas

bilaterais

foi

de

569±170N.

A

força

de

mordida

obtida

unilateralmente foi significantemente menor: 430±142N. Nenhuma diferença
significante na força de mordida entre o lado direito e esquerdo para ambas
medidas, unilateral e bilateral, foram observadas. A atividade muscular dos
músculos masseter e temporal, obtida do apertamento bilateral, não
apresentou diferença significante (masseter: 248±149mV e temporal:
232±105mV). Nenhuma diferença significante foi observada na atividade
muscular entre o lado direito e esquerdo durante o apertamento bilateral.
Encontrou-se uma atividade muscular significantemente menor, tanto no
masseter quanto no temporal, para o apertamento unilateral quando
comparado com o bilateral. Os resultados do apertamento unilateral não
encontraram nenhuma diferença significante na atividade muscular entre os
lados ipsi e contralateral para o músculo masseter (186±127mV). Entretanto,
a atividade muscular no lado ipsilateral do músculo temporal (197±127mV)
foi significantemente mais alta do que o lado contralateral (150±81mV).
Concluíram que o apertamento bilateral produz forças de mordida 30% maior
do que as obtidas no apertamento unilateral. A atividade muscular durante o
apertamento unilateral é simétrica nos músculos masseter, mas assimétrica
nos músculos temporal.
AHLBERG et al.3 em 2003 avaliaram a medida da força máxima de
mordida nas regiões de molares e incisivos em um estudo tipo coorte em
jovens adultos finlandeses, e verificaram se a FMM têm associação com
sinais e sintomas de DTM, gênero, oclusão (em termos de trespasse vertical,
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horizontal e o total de números de contatos efetivos) e o índice de massa
corporal. FMM nas regiões de molares e incisivos foram medidas utilizando
um método padronizado em 384 (196 homens, 188 mulheres) e 357
indivíduos (181 homens, 176 mulheres), respectivamente. Dois registros em
cada região (molar direito, molar esquerdo e incisal) foram realizados ao
acaso. Os indivíduos responderam um questionário de múltipla escolha, que
abordavam sintomas de DTM, e foram subseqüentemente examinados. O
índice clínico de disfunção de Helkimo e o índice de massa corporal foram
calculados. O valor médio da FMM na região de molar foi significantemente
maior em homens (878±194N) do que nas mulheres (690±175N) (p<0,001).
As forças incisais foram de 283±95N e 226±86N, respectivamente. De
acordo com a regressão linear múltipla, o desconforto na ATM obteve
associação significantemente negativa com FMM na região de molar
(p<0,05) e o trespasse horizontal foi significantemente negativo quando
associado com a FMM na região incisal (p<0,05). Nenhuma associação
significante entre FMM e massa corporal foi encontrada. Os resultados desta
população de jovens adultos confirmam os achados de maior magnitude de
força máxima de mordida em jovens do sexo masculino do que em jovens do
sexo feminino. Além disso, os sinais e sintomas de DTM e fatores oclusais
estudados, diferente da massa corporal, associam-se independentemente
com a FMM.
Com o objetivo de avaliar a força máxima de mordida e a performance
de mordida através de um teste de mastigação padronizado, SHIAU et al.168,
em 2003, examinaram 20 mulheres, com média de idade de 26,5 anos, com
dor no músculo masseter e outras 20 mulheres de idade similar que
apresentavam ausência de DTM (grupo controle). Um transdutor de força
piezoelétrico foi inserido entre os primeiros molares no lado habitual da
mastigação do indivíduo para testar a força de mordida. EMGs nos músculos
masseter e esternocleidomastóideo (ECM) e a posição mandibular foram
registradas e mensuradas quando os indivíduos mordiam dois tipos de
alimentos testes com consistência dura, sendo o tipo duro com dureza de
20kg, e o tipo extraduro, com dureza de 60kg. Os valores do limiar de dor a
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pressão de ambos os pacientes e indivíduos normais foram obtidas com um
algômetro. Foi determinado que o LDP nos pacientes com dor foi
significantemente menor, e que a comida extradura levou a uma maior
atividade muscular do masseter e mais movimento mandibular no lado de
trabalho em ambos os grupos. Durante a mastigação da comida tanto dura
como extradura, uma maior duração da atividade do músculo masseter foi
encontrada nos pacientes com dor, enquanto a atividade muscular total não
foi significantemente maior. Foi encontrada uma correlação forte entre a
atividade dos músculos ECM e masseter durante a mastigação de ambos os
tipos de alimentos no grupo dos pacientes, enquanto tal correlação foi muito
fraca no grupo normal. Os autores concluíram que a dor nos músculos
masseter e/ou ECM diminui a força muscular, exigindo maior tempo de
contração destes músculos para a mastigação de um alimento duro, e a coativação do ECM e músculos masseter existiu e foi mais evidente quando a
comida era mais dura ou a dor mais severa.
CHANDU et al.31, em 2004, avaliaram o efeito do apertamento, com
ou sem a presença de uma placa interoclusal, na força de mordida e na
EMG de masseter nos pacientes com DTM, comparando estes resultados
com um grupo controle. Dez pacientes do sexo feminino com DTM (média
de idade 26,9 anos) foram comparadas com outras oito saudáveis (grupo
controle - média de idade 25,3 anos). Atividade eletromiográfica bilateral no
masseter foi registrada em vária ocasiões: no repouso, enquanto apertava o
transdutor para medir a força de mordida (na região de primeiros molares de
ambos os lados e entre os incisivos centrais), enquanto apertava a placa
interoclusal e enquanto apertava a placa juntamente com o transdutor para
medir

a

força

de

mordida.

Assimetria

significante

da

atividade

eletromiográfica do lado esquerdo e direito foram encontradas no grupo de
pacientes, tanto no repouso quanto durante as múltiplas sessões de
apertamento no grupo controle. O grupo de pacientes teve significantemente
maior atividade eletromiográfica em repouso do que o grupo controle. Para
as outras tarefas, a atividade eletromiográfica do grupo controle foi maior do
que o grupo de pacientes. O uso de uma placa interoclusal diminui

__________________________________________________Revisão de Literatura 61

significantemente a atividade eletromiográfica em ambos os grupos. A força
de mordida foi significantemente maior no grupo controle no lado direito para
os diferentes apertamentos. A inserção da placa interoclusal aumentou
significantemente a força de mordida no grupo controle. Os resultados deste
estudo indicaram diferenças na atividade eletromiográfica e força de mordida
durante as diferentes tarefas de apertamento e entre pacientes com DTM e
sujeitos assintomáticos.
FUKURA et al.57, em 2004, estudaram a viabilidade de utilizar a
contra-irritação, que consiste em uma irritação ou leve inflamação provocada
propositalmente na pele com a finalidade de aliviar inflamação em estruturas
mais profundas, como um método fisioterápico para restaurar a força
muscular. Vinte mulheres assintomáticas saudáveis fizeram parte do estudo.
Os experimentos foram realizados em dois dias separados, dentro da
mesma semana, e os dois dias de experimento foram aleatoriamente
determinados com ou sem contra-irritação. A contra-irritação foi aplicada na
mão esquerda do indivíduo usando um procedimento de torniquete com
esforço submáximo. A força de mordida, a força dos dedos e a força da mão
foram mensuradas no lado direito, e os resultados dos dias com e sem
contra-irritação foram comparados. Para o grupo com contra-irritação, foi
observada uma força de mordida significantemente maior e uma tendência
de maior força nos dedos, quando comparado ao grupo sem contra-irritação.
Nenhuma diferença significante entre os grupos foi encontrada para a força
manual. Estes achados indicaram que a contra-irritação fora da região de
cabeça e pescoço pode ser útil para aumentar a força de mordida, e pode
ser aplicável no tratamento de DTM para a restauração da força muscular
mastigatória.
No mesmo ano, HANSDOTTIR; BAKKE67 avaliaram o efeito da
artralgia temporomandibular na mobilidade mandibular, mastigação e força
de mordida. Foram estudadas 20 mulheres, na faixa etária de 19 a 45 anos,
com dor unilateral na região da ATM durante a palpação e a mastigação
(49±27mm na escala de análise visual 100mm). As condições das ATMs
foram classificadas como desordens de deslocamento de disco (n=9),
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osteoartrite (n=7) e desordens inflamatórias (n=4). Os pacientes foram
comparados com voluntários saudáveis sem dor orofacial ou sensibilidade.
Os critérios de exclusão foram a presença de menos de 24 dentes ou máoclusão. Os métodos usados foram: avaliação algométrica do limiar de dor a
pressão sobre a ATM; registros clínicos da máxima abertura bucal; avaliação
cinemática computadorizada da distância vertical máxima, velocidade e
duração do ciclo durante a mastigação de uma goma macia; e medida da
força de mordida unilateral na região de molar. A média do LDP nos
pacientes que apresentavam dor (69±20kPa) foi significantemente menor do
que nos indivíduos controle (107±22 kPa). A abertura bucal foi também
significantemente menor nos pacientes (42±9mm) do que no grupo controle
(52±4mm). A duração do ciclo de mastigação e a velocidade de fechamento
foram significantemente diferente nos pacientes (948±185 milisegundos e
142±46mm/s, respectivamente) comparados ao grupo controle (765±102
milisegundos e 173±43mm/s, respectivamente), e a força de mordida foi
significantemente menor nos pacientes (238±99N) do que no grupo controle
(394±80N). Força de mordida e abertura bucal nos pacientes foram
significantemente

correlacionadas

com

LDP

(r=0,53

e

0,63,

respectivamente). Estes achados confirmaram que a presença clínica de dor
na ATM por longo período é associada com dano funcional acentuado. Este
dano poderia ser resultado de uma adaptação reflexa e hipoatividade dos
músculos da mastigação por longo tempo.
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3. PROPOSIÇÃO
Como observado na revisão de literatura, há uma grande divergência
de opiniões em relação à força de mordida e discriminação tátil interoclusal
em pacientes com Disfunções Temporomandibulares (DTM).
Portanto, esse trabalho se propõe a:
•

Avaliar

as

diferenças

da

freqüência

média

da

capacidade

de

discriminação interoclusal para microespessuras entre os grupos com
DTM e grupo controle;
•

Avaliar as possíveis correlações da capacidade de discriminação
interoclusal para microespessuras com a severidade de DTM e com a
idade dos indivíduos dos grupos testados;

•

Avaliar as diferenças da força máxima de mordida entre os grupos com
DTM e grupo controle;

•

Avaliar as diferenças da força máxima de mordida em relação ao lado
examinado e em relação às duas sessões de exames;

•

Avaliar as possíveis correlações dos valores de força máxima de mordida
com a severidade de DTM e com a idade dos indivíduos dos grupos
testados;

•

Avaliar as diferenças da força máxima de mordida entre os grupos com e
sem estalido.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Material

4.1.1. Amostra
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Odontologia de Bauru – USP (processo n° 147/2002), e de
acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados para
participar desta pesquisa 200 indivíduos do sexo feminino, divididos
igualmente em quatro grupos (assintomático ou controle, DTM muscular,
DTM articular e DTM mista), com idade entre 18 e 57 anos.

4.1.1.1. Critérios de exclusão, inclusão e estabelecimento
dos grupos

Critérios de exclusão inicial
Os seguintes critérios de exclusão inicial foram adaptados para
todos os participantes da pesquisa (baseado nos critérios sugeridos pela
AADS – LAVIGNE; ROMPRÉ; MONTPLAISIR103):
1. Apresentação de dois ou mais dentes perdidos (excluindo-se
os terceiros molares);
2. Utilização de prótese dental removível;
3. Presença de má-oclusão grosseira, especificamente, mordida
aberta anterior, mordida cruzada unilateral, sobrepasse horizontal (overjet)
maior que 6mm, interferência no arco de fechamento que provoque um
deslize de RC para MIH maior do que 5mm (características oclusais de risco,
de acordo com PULLINGER et al.153);
4. Apresentação

de

grandes

desordens

neurológicas,

psiquiátricas ou de movimento89,90;
5. Presença
insatisfatória.

de

dor

dentária

e

uma

saúde

periodontal
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6. Presença de materiais restauradores ou próteses fixas na
região em que os testes de percepção tátil e força de mordida seriam
realizados.
Uma

vez

que

os

indivíduos

não

apresentassem

estas

características, os mesmos passaram pela seqüência de exames a seguir:

Critérios de estabelecimento dos grupos
Os indivíduos foram solicitados a preencher uma ficha contendo
informações pessoais (nome, idade, sexo, endereço, telefone) e um
questionário

sobre

sintomas

relativos

às

DTMs.

Este

questionário

anamnésico foi desenvolvido baseado em fichas preexistentes41,56,75 e
aplicado aos indivíduos sem interferência do examinador, de modo que não
se criasse alguma expectativa, o que poderia influenciar os resultados do
exame clínico a ser realizado. Os pacientes responderam a 10 perguntas
relativas a sintomas, que permitiram a obtenção de uma classificação em
relação ao grau de disfunção.
QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO
1. Você sente dificuldade de abrir a boca?
2. Você sente dificuldade de movimentar sua mandíbula para os
lados?
3. Você sentes desconforto ou dor muscular quando mastiga?
4. Você sente dores de cabeça com freqüência?
5. Você sente dores no pescoço e/ou ombros?
6. Você sente dores de ouvido ou próximo a ele?
7. Você percebe algum ruído na ATM?
8. Você considera sua mordida “anormal” ?
9. Você usa apenas um lado de sua boca para mastigar?
10. Você sente dores na face ao acordar?
Foram oferecidas três possibilidades de respostas: “sim”, “não”
ou “às vezes”. Cada “sim” recebeu o valor de 2, cada “às vezes” recebeu o
valor 1 e o valor 0 para cada resposta “não”. As questões 4,6 e 7 receberam
valor 3 quando a resposta “sim” correspondesse a sintomas bilaterais ou
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intensos, valor 2 se unilaterais ou leves, e valor 1 “às vezes” e zero para a
resposta “não”, de acordo com CONTI et al41, 1996.
O somatório dos valores obtidos permitiu a classificação dos
indivíduos em relação ao grau de DTM em:
Valores de 0 a 3: não portador de DTM
Valores de 4 a 8: portador de DTM leve
Valores de 9 a 14: portador de DTM moderada
Valores de 15 a 23: portador de DTM severa

Os

indivíduos

do

grupo

assintomático,

ou

controle,

foram

selecionados a partir do questionário anamnésico, sendo aqueles que se
enquadraram na classificação de “não portador de DTM”. A seleção foi
realizada aleatoriamente entre os pacientes que procuraram tratamento nas
clínicas da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São
Paulo (Cirurgia, Dentística, Periodontia e Endodontia).
Para

os

grupos

experimentais

(sintomáticos),

a

amostra

foi

selecionada ao acaso entre os pacientes que procuraram tratamento no
Centro de Dor Orofacial e DTM, do Departamento de Prótese da Faculdade
de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Estes foram
selecionados também a partir do questionário anamnésico, entre aqueles
que se enquadraram na classificação quanto ao grau de DTM em “portador
de DTM moderada e severa”.
Após esse critério de inclusão inicial, todos os indivíduos foram
submetidos ao exame clínico, direcionado para a investigação e diagnóstico
de sub-grupos DTM (para os grupos experimentais), bem como para a
exclusão de sinais e sintomas de DTM (para o grupo controle). A ficha
clínica (Anexo 3), desenvolvida especificamente para esta pesquisa, era
composta de queixa principal, histórico da doença atual; relatos de sintomas
de DTM, tais como ruídos articulares e abertura limitada da boca; queixas
relacionadas à região da cabeça, pescoço e ombros; descrição de aspectos
qualitativos e quantitativos de dor de cabeça; bem como fatores de saúde
geral. Um exame físico minucioso foi realizado por meio de inspeções intra e
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extra-orais, palpação bilateral muscular de onze sítios musculares (Temporal
- anterior, médio e posterior; Masseter – origem, corpo, inserção; Masseter
profundo; Digástrico Posterior; Pterigóideo Medial, Esternocleidomastóideo,
Trapézio Superior), palpação das ATMs, análise da movimentação
mandibular, medidas da máxima abertura bucal, e ruídos articulares. Após
constatar os achados clínicos do exame, os grupos foram divididos de
acordo com o diagnóstico recebido.

Na tentativa de caracterizar melhor os grupos, os subtipos de DTM
foram divididos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da
Academia Americana de Dor Orofacial – AAOP (1998), da seguinte forma:


Grupo Controle

Critérios de inclusão: ausência de qualquer sinal e /ou sintoma de
DTM e idade apropriada para compor um quadro proporcionalmente
semelhante à distribuição dos grupos experimentais.


Grupo DTM Muscular

Critérios de inclusão: relato de dor intermitente ou crônica na região
dos músculos mastigatórios, e/ou dor na região dos músculos durante o
exame funcional e/ou palpação muscular.
Critérios de exclusão: pronunciados sinais e/ou sintomas de DTM
artrogênica, ou evidência radiográfica de patologia articular.


Grupo DTM Articular

Critérios de inclusão: 1) quadro clínico de deslocamento de disco com
redução: estalido recíproco na ATM (que ocorra a uma distância interincisal
maior que pelo menos 5 mm na abertura do que no fechamento),
reproduzível em duas de três tentativas consecutivas e que seja eliminado
durante a abertura em protrusão, podendo estar acompanhado de desvio da
trajetória mandibular durante a abertura; 2) quadro clínico de deslocamento
de disco sem redução com limitação de abertura: abertura máxima não
assistida menor ou igual a 35 mm, deflexão mandibular e ausência de ruídos
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articulares; 3) quadro clínico de artralgia: dor espontânea e/ou à palpação na
ATM (aspecto lateral e/ou medial)
Critérios de exclusão: pronunciados sinais e sintomas de DTM
miogênica, estalido assintomático ou evidência radiográfica de patologia
articular.


Grupo DTM Misto
Critérios de inclusão: pronunciados sinais e/ou sintomas de mais

de um subgrupo de diagnóstico.

4.1.2. Fichas utilizadas para a pesquisa
Ficha A: Carta de informação ao paciente e termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexo 1).
Ficha B: utilizada na obtenção de dados referentes às
informações pessoais dos pacientes (nome, idade, sexo, endereço,
telefone), critérios de exclusão inicial e o questionário anamnésico de DTM
(Anexo 2).
Ficha C: utilizada para descrição da história da doença atual e
exame físico do paciente (Anexo 3).
Ficha D: utilizada na avaliação da discriminação tátil interdental e
força de mordida máxima (Anexo 4).

Toda amostra foi previamente informada do propósito da
pesquisa e, após cientes dos procedimentos a serem realizados, assinaram
um termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com as normas da
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

4.1.3. Examinador
Todos os exames foram realizados por um único examinador,
cirurgiã-dentista, aluna de pós-graduação em Reabilitação Oral, em nível de
Mestrado, da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP. Esta foi submetida
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a um treinamento para realização correta dos exames, e para familiarização
dos métodos empregados na pesquisa.

4.1.4. Material

utilizado

na

avaliação

da

discriminação

interoclusal para microespessuras

4.1.4.1. Instrumental
Os instrumentos empregados foram (FIGURA 1):


Fita de carbono para articulação (Accu Film II)*



Pinça de Miller (JON)**



Afastador labial para fotografia intra-oral (JON)**



Porta-agulhas (Quinelato)***

FIGURA 1 – Instrumentos utilizados para avaliação da
discriminação

interoclusal

para

microespessuras.

4.1.4.2. Lâminas de alumínio
Para determinação da capacidade de discriminação interoclusal
_______________________________________________________
* Accu Film II - Mfd. for PARKELL – Farmingdale, NY, USA
**JON – Comércio de Produtos Odontológico Ltda, São Paulo – SP, Brasil
*** Quinelato- Schobell Industrial Ltda. Rio Claro – SP, Brasil
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média para microespessuras foram utilizadas seis lâminas de alumínio
produzidas industrialmente (CBA – Companhia Brasileira de Alumínio – São
Paulo), nas espessuras de 0,010mm; 0,024mm; 0,030mm; 0,050mm;
0,080mm e 0,094mm. Estas foram cortadas em forma retangular com
dimensões de 3mm X 15 mm, e checadas em suas espessuras com um
micrômetro digital (Mitutoyo)****(FIGURA 2).

FIGURA 2 – Lâmina de alumínio (A); verificação das espessuras
das lâminas (B) por meio de um micrômetro (C).

4.1.5. Aparelho utilizado para mensuração da força de mordida
Para a obtenção das forças de mordida foi utilizado um
dinamômetro digital, modelo IDDK (Kratos)*****, capacidade de 100kgf,
adaptados para as condições bucais, cedido pelo Departamento de Prótese
_______________________________________________________
**** Mitutoyo do Brasil Ind. Com. Ltda.
***** Kratos – Equipamentos Industriais Ltda. Cotia - SP, Brasil
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da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP. Este aparelho é um
instrumento de medição de força, que utiliza tecnologia eletrônica. Sua
célula de carga de alta precisão e seu circuito eletrônico para indicar força
fornecem medições precisas e de fácil leitura por meio de seu mostrador
digital de cristal líquido de três dígitos149.
O aparelho apresenta escala em kgf ou daN, chave seletora para
as funções tração ou compressão, um botão para “ajuste de zero” e uma
chave seletora para a opção “pico”. O “ajuste de zero” permite o controle,
com segurança, dos valores obtidos. A posição “pico” registra e mantém
gravada a maior força aplicada durante o ensaio149 (FIGURA 3).

FIGURA 3 – Gnatodinamômetro (A); mostrador digital de cristal líquido (B);
painel de controle (C); botão de ajuste de zero (D).
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A adaptação feita no aparelho consistiu em acoplar um cabo
emborrachado, o qual permite a apreensão pelo operador no momento do
registro das medidas. Em uma das extremidades, há duas hastes de metal,
com cobertura externa de discos plásticos, para serem posicionados entre
os dentes no momento do registro da força de mordida. A distância externa
desses discos é de 14,6mm (FIGURA 4). Estas hastes de metal sofrem uma
deflexão, quando submetidas a uma força, que é transmitida ao aparelho. O
gnatodinamômetro foi utilizado na posição “pico” e teve como unidade kgf.

FIGURA 4 – Distância máxima entre os discos externos
de

14,6mm;

aferida

por

meio

espessímetro digital Mitutoyo****.

_______________________________________________________
**** Mitutoyo do Brasil Ind. Com. Ltda.

de
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4.2. Métodos
4.2.1. Avaliação da capacidade de discriminação interoclusal
para microespessuras

4.2.1.1. Preparo do paciente
Os pacientes previamente orientados sobre o tipo de exame
que seria realizado, foram atendidos em uma sala silenciosa, sentados na
cadeira odontológica com a cabeça e as costas encostadas numa posição
ligeiramente reclinada. Antes de iniciar os testes o paciente foi instruído a
manter os olhos fechados. Todos esses cuidados prévios tiveram como
objetivo eliminar variáveis que pudessem interferir na detecção do limiar de
percepção tátil interoclusal de cada paciente, como percepção visual e/ou
auditiva. O paciente não era informado sobre as diferentes espessuras das
lâminas.

4.2.1.2. Teste

de

discriminação

interoclusal

para

microespessuras
A região de eleição para a realização dos testes de
percepção tátil interoclusal foi a dos pré-molares, do lado direito ou
esquerdo, desde que os indivíduos apresentassem esmalte íntegro na região
de contato13,86,127,128,129,146,189.
Inicialmente, com uma fita de carbono para articulação (Accu
Film II, USA) com espessura de 0,008mm, presa por uma pinça de Miller, o
examinador verificou a efetividade dos contatos oclusais na área oclusal em
que os testes seriam realizados (FIGURA 5). Posteriormente, removeu-se a
marcação e deu-se início ao teste propriamente dito.
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FIGURA 5 – Localização do contato oclusal, utilizando fita
de carbono (AccuFilm II).

As lâminas foram apreendidas por um porta-agulhas numa
extensão de 3 mm do seu comprimento total, procurando assim, evitar
tensões na outra extremidade no momento do teste (FIGURA 6).

FIGURA 6 – Lâmina de alumínio presa pelo portaagulhas.
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Um afastador de acrílico, usado para fotografia intra-oral, foi
utilizado para retrair a comissura dos pacientes durante os testes,
procurando-se assim, evitar o contato da lâmina com a mucosa e lábios, o
que certamente provocaria sensações exteroceptivas. Neste momento, o
paciente foi alertado que, se por algum motivo a lâmina tocasse sua língua,
o mesmo deveria avisar ao profissional para que o teste fosse anulado
(FIGURA 7).
Assim, logo após ocluir os dentes, eles responderiam “SIM”
ou “NÃO” para a sensação de reconhecimento da lâmina.

FIGURA 7 – Teste de discriminação interoclusal, com a
lâmina posicionada na região dos prémolares.

Todos os indivíduos familiarizaram-se previamente com o
método, por meio de uma simulação dos testes verdadeiros, onde cada
indivíduo procurou detectar a presença das lâminas em uma série de quatro
provas, sendo duas inserções verdadeiras e duas “falsas”, ou seja, foi feita
somente a simulação da inserção da lâmina.
Para cada lâmina havia um cartão próprio com sinais (+) e (-),
aleatoriamente dispostos, obtidos através de um sorteio, onde o sinal (+)
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significa inserção verdadeira da lâmina e o sinal (-) significa a simulação da
inserção da lâmina, perfazendo um total de 20 inserções para cada
espessura de lâmina, conforme metodologia proposta por TRYDE,
FRYDENBERG, BRILL189 (Apêndice 2).
O exame de discriminação interoclusal foi iniciado com a
lâmina mais grossa (0,094mm), seguido de forma decrescente, sendo
finalizado com a lâmina mais fina (0,010mm) 13,189.
Em todos os indivíduos, foram testadas as seis espessuras
das lâminas, representadas por 20 provas para cada espessura. Assim, para
cada indivíduo foram realizadas 120 provas.
As respostas foram anotadas em ficha específica e
organizadas para cada condição (Anexo 4).

4.2.1.3. Registro dos dados brutos
Após cada indivíduo responder “SIM” ou “NÃO” para todas as
120 provas possíveis, as seguintes combinações foram obtidas:
(SIM, +); (SIM, -); (NÃO, +); (NÃO, -)
A combinação (SIM, +) indicou que o indivíduo percebeu a
lâmina que foi de fato colocada entre seus dentes. Uma resposta (SIM,-)
significou que o indivíduo percebeu algum corpo estranho (elemento do
estudo) entre seus dentes, embora nenhuma lâmina metálica tenha sido
colocada de fato. Se o indivíduo falhou em reconhecer a lâmina em um teste
positivo, o registro foi feito por meio de um sinal (NÃO, +) e o sinal (NÃO, -)
indicou uma resposta negativa para uma prova também negativa.

4.2.1.4. Freqüência de sensibilidade (Fd%)
A freqüência de sensibilidade é o resultado em porcentagem
de resposta SIM entre as provas positivas, F(SIM, +). É também uma
medida da habilidade dos indivíduos em reconhecer as espessuras testadas.
Uma F(SIM, +) =100% significa que o indivíduo reconheceu a lâmina todas
as vezes que ela foi inserida entre os dentes e uma F(SIM,+) =0 denota que
ele não a reconheceu nenhuma vez.
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No entanto, não se pode aceitar o valor bruto de F(SIM,+)
como uma medida confiável de habilidade do indivíduo para perceber a
lâmina13,189. Uma F (SIM,+) igual a 100% pode ser obtida para todas as
lâminas respondendo-se SIM para todas as provas, independente se a
lâmina está verdadeiramente inserida entre os dentes ou não. Se um
indivíduo responder SIM para todas as provas, ele deverá pontuar não
somente uma F (SIM,+) igual a 100%, mas também uma F(SIM,-) igual a
100%. Neste caso, fica evidente que ele não demonstrou qualquer
habilidade em reconhecer a lâmina.
Assim, a capacidade discriminativa de cada indivíduo foi
mensurada pela diferença da freqüência de respostas SIM entre as provas
positivas (+) e negativas (-)189.

Fd%= F(SIM, +) – F(SIM, -)

A Fd% pode variar de 0 a 100%. Trabalhar com os
percentuais puros de sensibilidade para cada lâmina certamente levaria a
erros inevitáveis. Assim, ficou estabelecido considerar uma única medida
numérica de sensibilidade de um indivíduo, aquela na qual a Fd% era igual a
50%. Este valor foi denominado de “50% do limiar de sensibilidade”.

4.2.1.5. 50% de limar de sensibilidade
Para fins de cálculo do limiar médio da discriminação
interoclusal, foram utilizados os 50% de limiar pela simples interpolação
linear entre a mais baixa espessura obtida, (Fd) acima de 50% e a maior
espessura obtida abaixo dos 50%. Assim, o limiar de 50% de sensibilidade
tátil interoclusal de cada indivíduo foi calculado como sendo a espessura na
qual a curva observada intercepta o nível de 50%, representado pelo
símbolo S50, de acordo com TRYDE; FRYDENBERG;BRILL189.

4.2.2. Avaliação da força máxima de mordida
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4.2.2.1. Preparo do paciente
Os indivíduos foram orientados sobre o tipo de exame a ser
realizado, e posicionados na cadeira odontológica na posição ortostática,
recebendo, inicialmente, um treinamento para familiarizarem-se com o
aparelho gnatodinamômetro.

4.2.2.2. Preparo do aparelho
Antes do início de cada sessão foi verificado o funcionamento
do aparelho, inclusive o “ajuste de zero”.
Como as hastes do gnatodinamômetro seriam colocadas
entre os dentes de vários pacientes, tornou-se necessário proteger essas
hastes com um dedo de luva descartável (FIGURA 8A).

4.2.2.3. Dentes avaliados
As avaliações foram realizadas nas regiões dos primeiros
molares direito e esquerdo. No momento do registro das medidas, foi
estabelecido como referência que o disco de plástico da haste inferior do
gnatodinamômetro fosse posicionado sempre no centro da face oclusal do
molar inferior a ser avaliado (FIGURA 8B).

FIGURA 8 – Hastes do aparelho protegidas com dedo de luva descartável
(A); posição do aparelho na região de primeiros molares (B).
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4.2.2.4. Obtenção dos registros
Após o correto posicionamento do gnatodinamômetro, o
paciente foi instruído a ocluir os dentes e a realizar a máxima força de
mordida e então abrir a boca.
Os registros foram obtidos em duas sessões distintas, com
intervalo de 7 dias. Em cada sessão foram obtidas três medidas de cada
dente em relação ao seu antagonista, alternando a medida do lado direito
com o esquerdo, com intervalos regulares de 2 minutos entre elas,
perfazendo um total de seis medidas por sessão, para cada paciente.
A partir dessas medidas foi realizada uma média de cada
lado, para posterior avaliação dos resultados.

4.2.3. Análise estatística dos resultados
Para comparar a capacidade de discriminação interoclusal para
microespessuras dos diversos grupos neste estudo, foi realizado o teste não
paramétrico para amostras independentes de Kruskal Wallis. Quando
necessário, foi utilizado o teste de comparação múltipla de Dunn, com o
objetivo de identificar as diferenças significativas entre os pares de
condições analisados.
O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para testar
a associação entre a capacidade de discriminação interoclusal para
microespessuras, a idade e o índice anamnésico de DTM.
O teste de análise de variância (ANOVA) a três critérios foi usado
para comparar a força máxima de mordida entre os grupos. Quando uma
diferença estatística fosse detectada, o teste de comparação múltipla de
Tukey foi realizado. Foi utilizado também ANOVA a dois critérios para
comparação da força de mordida dos grupos com e sem estalido. Para os
demais testes de comparação entre a força máxima de mordida e outras
variáveis como idade e índice anamnésico de DTM foi utilizado o Coeficiente
de correlação de Pearson.
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Para todos os testes estatísticos, foi utilizado o programa
Statistica for Windows, versão 5.1 (StatSoft, Inc.), e todos os resultados
foram analisados adotando-se o nível de significância de 5% (p≤ 0,05).
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5. RESULTADOS
A distribuição da idade média de todos os indivíduos que participaram
deste trabalho está demonstrada na tabela 1.

TABELA 1 – Idade média dos grupos de indivíduos analisados.
Grupos de indivíduos

Número de indivíduos

Idade média ± DP
(anos)

Controle

50

29,70 ± 9,79

Muscular

50

33,26 ± 9,74

Articular

50

34,48 ± 10,74

Misto

50

31,82 ± 9,18

Total

200

32,32 ± 9,96

Ao realizar a análise de variância (ANOVA) a um critério, verificou-se
que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
(p=0,09).

5.1.

Discriminação interoclusal para microespessuras

Os resultados da capacidade de discriminação interoclusal para
microespessuras estão expressos na tabela 2 e figura 9.

TABELA 2 – Sensibilidade tátil interoclusal mediana para microespessuras e
quartis dos grupos de indivíduos analisados.
Grupo de

Mediana

1° Quartil

3° Quartil

Controle

0,017

< 0,010

0,019

Muscular

0,020

0,016

0,027

Articular

0,022

0,017

0,028

Misto

0,018

0,015

0,026

indivíduos
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Espessura das lâminas (mm)
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Grupos de indivíduos

FIGURA 9- Gráfico demonstrativo da sensibilidade tátil interoclusal mediana
para microespessuras dos grupos de indivíduos analisados.

A partir do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para amostras
independentes, verificou-se que há diferenças estatisticamente significantes
(p≤ 0,001) entre os grupos avaliados e os valores médios de sensibilidade
tátil interoclusal.

TABELA 3- Comparação múltipla de todos os pares de grupos de indivíduos
quanto à sensibilidade tátil interoclusal para microespessuras pelo método
de Dunn.
Comparação

Diferença entre postos

Q

P<0,05

Articular x Controle

45.640

3.958

*

Articular x Misto

24.930

2.162

ns

Articular x Muscular

11.550

1.002

ns

Muscular x Controle

34.090

2.957

*

Muscular x Misto

13.380

1.160

ns

Misto x Controle

20.710

1.796

ns

* = diferença estatisticamente significante
ns = não significativo
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Utilizando o teste de comparação múltipla de Dunn, verificou-se que o
grupo controle difere estatisticamente dos grupos articular e muscular
(p<0,05), sendo maior para o grupo articular.

A sensibilidade tátil média interoclusal para microespessuras de cada
grupo estudado foi correlacionada com o somatório do índice anamnésico de
DTM (severidade de DTM) e com a idade dos indivíduos através do
Coeficiente de Correlação de Spearman.

TABELA 4 - Correlação entre o somatório do índice anamnésico de DTM
(severidade) e sensibilidade tátil interoclusal média para microespessuras
para os grupos analisados.
Grupo de indivíduos

r

P

Controle

0,163

0,259 (ns)

Muscular

0,241

0,091 (ns)

Articular

0,067

0,645 (ns)

Misto

0,126

0,381 (ns)

Todos os grupos

0,273

0,000*

r = valor de correlação
p = nível de significância
ns = não significativo
* = estatisticamente significativa

Analisando a tabela 4, observa-se que quando os grupos foram
avaliados isoladamente, não se encontrou correlação entre o somatório do
índice anamnésico de DTM (severidade) e a sensibilidade tátil interoclusal
média. Entretanto, quando todos os grupos foram avaliados conjuntamente,
foi encontrada uma correlação com tendência positiva fraca (r2 = 0,059), que
significa que quanto maior o somatório do índice de DTM, maior é a média
da espessura da lâmina que o paciente era capaz de detectar, ou seja, pior é
a capacidade de discriminação de microespessuras. A representação gráfica
desta correlação encontra-se na figura 10.
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y = 0,0004x + 0,0164
R2 = 0,059
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FIGURA 10 - Gráfico de correlação de Spearman entre a sensibilidade tátil
interoclusal média e o somatório do índice anamnésico de DTM de todos os
grupos.

TABELA 5 – Correlação entre idade e sensibilidade tátil interoclusal média
para microespessuras para os grupos analisados.

Grupo de indivíduos

r

P

Controle

0,015

0,917 (ns)

Muscular

0,260

0,068 (ns)

Articular

-0,164

0,255 (ns)

Misto

-0,179

0,212 (ns)

Todos os grupos

0,057

0,420 (ns)

r = valor de correlação
p = nível de significância
ns = não significativo

Analisando a tabela 5, observa-se que não existe correlação
estatisticamente significante para nenhum grupo.
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5.2.

Força máxima de mordida

Os valores médios da força máxima de mordida de ambos os lados
(direito e esquerdo) e das duas sessões, juntamente com seus respectivos
desvios-padrão estão apresentados na tabela 6.

TABELA 6 – Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida em cada
grupo experimental (valores em kgf).

1ª sessão
Grupo

2ª sessão

Lado direito

Lado esquerdo

Lado direito

Lado esquerdo

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Controle

32,84 ± 12,59

32,89 ± 12,44

34,97 ± 12,08

34,74 ± 11,83

Muscular

23,37 ± 10,24

22,28 ± 10,22

24,81 ± 12,77

23,87 ± 11,92

Articular

19,34 ± 12,48

17,95 ± 10,80

20,00 ± 13,37

18,88 ± 11,47

Misto

23,25 ± 14,01

23,26 ± 14,19

23,64 ± 13,64

23,93 ± 13,85

24,70 ± 13,28

24,09 ± 13,12

25,86 ± 14,03

25,36 ± 13,52

Todos os
grupos

A análise gráfica da tabela 6 pode ser visualizada na figura 11.

Força máxima de mordida (Kgf)
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FIGURA 11 - Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida em
cada grupo experimental (valores em kgf). FM_D_1 – Força de mordida lado
direito 1ª sessão; FM_E_1 – Força de mordida lado esquerdo 1ª sessão;
FM_D_2 - Força de mordida lado direito 2ª sessão; FM_E_2 - Força de
mordida lado esquerdo 2ª sessão.

TABELA 7 – Análise de variância (ANOVA) a 3 critérios para as
mensurações repetidas de força máxima de mordida (p<0,05).

Fonte de variação GL

QM

GL erro

QM erro

F

p

Grupo

3*

7879,138*

196*

554,3217* 14,21402* 0,000*

Sessão

1*

293,135*

196*

27,2722*

Lado

1

60,985

196

31,2554

1,95118

0,164

Grupo x Sessão

3

22,158

196

27,2722

0,81248

0,488

Grupo x Lado

3

23,623

196

31,2554

0,75579

0,520

Sessão x Lado

1

0,541

196

5,1111

0,10581

0,745

3

0,867

196

5,1111

0,16972

0,917

Grupo x Sessão x
Lado
GL = grau de liberdade
QM = quadrado médio

10,74850* 0,001*
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* = diferença estatisticamente significante

Avaliando a tabela 7, encontrou-se diferença estatisticamente
significante entre os grupos e entre as sessões (p<0,05).

TABELA 8 – Comparação entre os grupos de indivíduos quanto à força
máxima de mordida média pelo teste de Tukey (p<0,05).

Grupos

Média da força máxima de mordida (kgf)

Controle

33,86a

Muscular

23,58b

Articular

19,04b

Misto

23,52b

Grupos com a mesma letra
estatisticamente significante entre si.

não

possuem

diferença

Para as comparações múltiplas entre os grupos utilizou-se o teste de
Tukey, e verificou-se que o grupo controle difere estatisticamente dos
demais grupos, apresentando o maior valor de força máxima de mordida
(tabela 8 e figura 12).

Força máxima de mordida
média (Kgf)
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FIGURA 12 - Comparação entre os grupos de indivíduos quanto à força
máxima de mordida.

_________________________________________________________Resultados 91

Ainda, os valores da 2º sessão mostraram-se significantemente maior

Força máxima de
mordida média (Kgf)

que os observados no primeiro registro (figura 13).

25,61

25,8
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25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4
24,2
24
23,8
23,6

24,4

1ª Sessão

2ª Sessão

FIGURA 13 - Comparação entre as sessões quanto à força máxima de
mordida média (Teste de Tukey).

As tabelas 9 e 10 expressam as correlações entre a força máxima de
mordida de cada grupo estudado com o somatório do índice de DTM e com
a idade dos indivíduos.

TABELA 9 – Coeficiente de correlação de Pearson para o estudo do
somatório do índice anamnésico de DTM (severidade) x força máxima de
mordida para os diversos grupos avaliados (p<0,05).

Grupo de indivíduos

r

p

Controle

-0,065

0,656 (ns)

Muscular

-0,394

0,005 *

Articular

-0,015

0,916 (ns)

Misto

-0,368

0,009 *

Todos os grupos

-0,448

0,000*

r = valor de correlação
p = nível de significância
ns = não significativo
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Força máxima de mordida
(Kgf)

* = estatisticamente significativa
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FIGURA 14 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida

Força máxima de mordida
(Kgf)

máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM do grupo Misto.

y = -0,999x + 36,869
R2 = 0,155
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FIGURA 15 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida
máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM do grupo Muscular.
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y = -0,8561x + 34,692
R2 = 0,2008
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FIGURA 16 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida
máxima e o somatório do índice anamnésico de DTM de todos os grupos.

Analisando a tabela 9, observa-se que os grupos Muscular e Misto
apresentaram correlação negativa significante de fraca a média entre o
somatório do índice anamnésico de DTM (severidade de DTM) e a força
máxima

de

mordida.

Quando

todos

os

grupos

foram

avaliados

conjuntamente, encontrou-se uma correlação negativa de fraca a média, que
significa que quanto maior o somatório do índice de DTM (severidade de
DTM), menor será a força máxima de mordida (figura 14, figura 15 e figura
16).

TABELA 10 – Coeficiente de correlação de Pearson para o estudo da idade
x força máxima de mordida para os diversos grupos avaliados (p<0,05).

Grupo de indivíduos

r

p

Controle

-0,220

0,126 (ns)

Muscular

-0,244

0,088 (ns)

Articular

-0,358

0,011 *

Misto

-0,387

0,006 *

Todos os grupos

-0,343

0,000*
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r = valor de correlação
p = nível de significância
ns = não significativo
* = estatisticamente significativa

Quando avaliados isoladamente, somente os grupos articular e misto
apresentaram uma correlação negativa de fraca a média entre a força
máxima de mordida e a idade. Quando todos os grupos foram avaliados
conjuntamente, encontrou-se também uma correlação negativa de fraca a
média, que significa que quanto maior a idade, menor a força de mordida

Força máxima de mordida
(Kgf)

(Figuras 17, figura 18 e figura 19).
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FIGURA 17 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida
máxima e a idade do grupo Articular.

Força máxima de mordida
(Kgf)
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y = -0,571x + 41,69
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FIGURA 18 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida

Força máxima de mordida
(Kgf)

máxima e a idade do grupo Misto.
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FIGURA 19 – Gráfico de correlação de Pearson entre a força de mordida
máxima e a idade de todos os grupos.
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Foi avaliada também a influência da presença de estalido das ATMs
na força máxima de mordida. Os valores médios da força máxima de
mordida em cada grupo experimental especificando a presença ou não do
estalido e seus respectivos desvios-padrão estão apresentados na tabela 11.

TABELA 11 – Médias e desvios-padrão da força máxima de mordida em
cada grupo experimental com e sem estalido. (valores em kgf).

Média ± DP

Grupo

Controle

Muscular

Articular

Misto

Total de
indivíduos

Sem estalido

34,35 ± 11,31

45 (90%)

Com estalido

29,44 ± 10,18

5 (10%)

Sem estalido

25,27 ± 11,83

32 (64%)

Com estalido

20,58 ± 7,36

18 (36%)

Sem estalido

18,15 ± 11,36

19 (38%)

Com estalido

19,59 ± 11,75

31 (62%)

Sem estalido

22,04 ± 16,12

19 (38%)

Com estalido

24,43 ± 11,92

31 (62%)

25,00 ± 12,89

200 (100%)

Todos os grupos

TABELA 12 – Análise de variância (ANOVA) a 2 critérios para as
mensurações repetidas de força máxima de mordida em relação a presença
de estalido (p<0,05).

Fonte de variação GL

QM

GL erro

QM erro

F

p

Grupo

3*

742,1191*

192*

139,1046* 5,334971* 0,001*

Estalido

1

69,5376

192

139,1046

0,499894

0,480

Grupo x Estalido

3

143,1311

192

139,1046

1,028946

0,381

* = diferença estatisticamente significante

Analisando a tabela 12, verificou-se que não houve diferença
estatisticamente significante para a variável estalido.
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6. DISCUSSÃO
A dor na região orofacial é um problema de saúde muito comum na
sociedade moderna42 e pode ser considerada uma das razões mais
importantes para as pessoas procurarem consultas e tratamento no
consultório odontológico. Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo
coletivo que engloba um largo espectro de problemas clínicos articulares e
musculares na área orofacial. Clinicamente, esta freqüentemente parece
estar associada com distúrbios na função somatosensorial e motora dos
maxilares, juntamente com alterações de humor, comportamento e funções
psicossociais165,180,181,183. Por isso, principalmente nos últimos anos, tem sido
alvo de vários estudos, na tentativa de elucidar alguns conceitos e
relevâncias clínicas importantes, verificando-se o aspecto da influência do
estímulo nocivo na função somatosensorial e motora na região orofacial.
Uma das maiores dificuldades encontradas nos trabalhos sobre DTM
é a de selecionar a amostra. Na intenção de estudar uma população
representativa e adequada para satisfazer os critérios estatísticos, a amostra
do presente estudo restringiu-se somente aos indivíduos do sexo feminino.
Isso se deve ao fato de que vários estudos epidemiológicos na área têm
revelado a maior prevalência de DTM em mulheres, com uma proporção
entre mulheres e homens variando de 3:1 a 6:116,26,125,157. Outros autores,
entretanto, argumentam que estas taxas são vistas nas pessoas que
realmente procuram por tratamento de DTM, e não numa população em
geral48,74. A literatura ainda não é clara a respeito das possíveis razões das
mulheres procurarem mais freqüentemente tratamento dos sintomas de DTM
do que os homens. A resposta é provavelmente uma combinação de
variáveis biológicas, psicológicas e sociais, embora muitas teorias têm sido
postuladas, sem nenhuma resposta definitiva83.
Sugere-se que as mulheres têm maior consciência ou preocupação
com sua saúde do que os homens, e estão em estado de alerta para
perceberem sensações físicas como indicativas de doenças46. Dessa forma,
prestam atenção à dor precocemente como um esforço para minimizar sua
incapacitação, uma vez que apresentam muitas obrigações primárias, desde
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tarefas domésticas a cuidar das crianças, associadas também ao aumento
das responsabilidades sociais193 .
As características anatômicas e hormonais em mulheres e homens
revelam fortes indícios de que a dor poderia ser modulada de maneira
diferente por inúmeros fatores biológicos, tais como diferenças nos órgãos
reprodutivos pélvicos, efeito do ciclo menstrual, composição relativa dos
hormônios sexuais, interação entre hormônios sexuais e vários agentes
neuroativos, efeito dos hormônios sexuais na analgesia opióide e nãoopióide, organização estrutural e função do sistema nervoso simpático15.
Diferenças entre os sexos em relação aos níveis de tensão nos
músculos mastigatórios e tolerância à dor também têm sido citados como
possíveis explicações. Especula-se que as mulheres são menos tolerantes à
dor, exibem limiares de dor mais baixo ou podem ser mais sensíveis à
dor23,51,52,157. Pesquisas sobre DTM também têm apontado diferenças de
sexos quanto à amplitude dos movimentos excursivos da mandíbula e
abertura bucal49. Outros autores têm observado que as mulheres relatam
mais ruídos nas ATMs, deflexão mandibular, dor a palpação dos músculos e
ATMs,

dor

de

cabeça,

debilidade

na

amplitude

dos

2,112,157

mandibulares, e disfunção articular, do que os homens

movimentos

.

Em relação aos fatores psicológicos, encontram-se diferenças
significantes entre homens e mulheres no relato da dor. Mulheres são muito
mais vulneráveis a alterações de humor e apresentam duas vezes mais
probabilidade de desenvolver depressão que os homens180,181. Nos testes
psicológicos, a depressão nas mulheres foi significantemente relacionada ao
seu auto-relato de severidade da dor, enquanto a depressão nos homens foi
significantemente relacionada a sua inatividade, porém não ao relato de
dor66.
A respeito dos achados clínicos habituais que compõem a
sintomatologia dos pacientes com DTM, verifica-se que muitos destes
queixam-se que o ato de morder e/ou mastigar não só causa o aumento da
sintomatologia, como também é mais difícil de ser realizado do que quando

__________________________________________________________Discussão 100

não estão com dor14,141,142. Alguns também relatam que não conseguem
abrir muito a boca e que sua oclusão está “se alterando”14.
Entre os profissionais, odontólogos e médicos, o nível geral de
conhecimento quanto às alterações que a dor pode causar no sistema
mastigatório, nem sempre é adequado. Vários pesquisadores observaram a
relação

entre

a

potência

da

força

dor1,8,11,32,33,67,71,94,101,131,145,160,162,171,175,178,183,203,205,214,

muscular
e

apenas

abordaram a hipótese de diminuição da sensibilidade oclusal

e

alguns

7,39,43,110

. Isto

demonstra a necessidade de uma melhor compreensão desses aspectos.
Para facilitar a discussão desse trabalho, esta será abordada em
tópicos para melhor clareza e entendimento dos resultados.

6.1. Discriminação interoclusal para microespessuras
Durante a mastigação, o homem tem a capacidade de perceber o
volume e a rigidez do alimento a ser triturado e ingerido. Além disso, é capaz
de perceber também a presença de mínimos objetos colocados entre os
dentes, quando em oclusão134,147,148,158,174,189, tais como, uma interferência
oclusal no caso de uma restauração alta, ou uma prótese inadequada e até
um fio de cabelo interposto. Os possíveis receptores que modulam essa alta
sensibilidade na discriminação interoclusal estão localizados no ligamento
periodontal, nas Articulações Temporomandibulares (mecano-receptores) e
nos músculos (fuso musculares)43,119,174,189. Essa capacidade é bastante
desenvolvida nos indivíduos dentados, nos quais a sensibilidade tátil dos
receptores localizados no periodonto desempenha importante papel na
regulação das forças oclusais e movimentos mandibulares7.
Esse mecanismo de sensibilidade oclusal foi considerado por BRILL
et al.25, em 1959, como sendo um resultado de estímulos somáticos
sensoriais específicos relacionados a propriocepção oral e o sistema
nervoso

central.

Estes

fenômenos

sensoriais

são

denominados

estereognose (capacidade de reconhecer o tamanho, forma, espessura,
dureza e textura dos objetos colocados na boca), topognose (capacidade de
poder localizar os dentes que estão sendo pressionados, quando um objeto
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é interposto entre os dentes), projeção (como o esmalte não contém órgão
receptor, o impulso nervoso não é modulado nesse tecido, por isso os
eventos oclusais são projetados e registrados na membrana periodontal) e
percepção (é a interpretação final dos eventos oclusais que são levadas
para os centros superiores do cérebro) que coordenam a atividade
mastigatória e a sensibilidade oclusal24.
Primeiramente,

faz-se

relevante

discutir

alguns

aspectos

metodológicos do trabalho, uma vez que várias metodologias para a
discriminação tátil interoclusal são abordadas na literatura.
Como visto na revisão de literatura, vários materiais já foram
utilizados para os estudos sobre a percepção tátil do periodonto em
humanos. Inicialmente, usavam-se tiras de platina185,77, discos e tiras de
plásticos com espessuras variadas53,87,115,119,158,208, bastões de borracha100,
latão35, estanho172,174, prata189 e cobre136. Atualmente, o aço80,91,127,129,200 e o
alumínio28,40,86,93,114,174 são os mais utilizados.
Em vista da utilização desta diversidade de materiais, com diferentes
propriedades mecânicas e térmicas, pode-se entender os resultados
conflitantes encontrados na literatura. JACOBS; VAN STEENBERGHE81 em
1994, constataram, após revisão de literatura, que o limiar tátil interoclusal é
influenciado por vários fatores. As propriedades físicas e térmicas do
material utilizado nos testes são importantes nesse aspecto. Os autores
verificaram que as tiras de alumínio e aço foram as que apresentaram
características mais adequadas para detectar o limar tátil interoclusal, pois
estas apresentam alta condutibilidade térmica e um menor limiar tátil
interoclusal é obtido, devido à interação dos receptores térmicos presentes
na polpa dental79.
Tomando-se como base os estudos anteriores, o material eleito para
a realização deste trabalho foi o alumínio por apresentar boas propriedades
mecânico-físicas, além de ser encontrado em abundância na natureza e de
poder ser manuseado em lâminas extremamente finas.
Neste estudo o grupo controle apresentou o valor da sensibilidade tátil
interoclusal mediana na ordem de 0,017mm, demonstrando a sensibilidade
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do ligamento periodontal a diminutas cargas ou corpos aplicados sobre o
dente. Ao comparar esses resultados do grupo controle com os de outros
estudos que também utilizaram o alumínio em seus experimentos, foi
possível

verificar

semelhanças

com

os

resultados

obtidos

por

LUNDQVIST114 (0,020mm) e KILIARIDIS93 (0,020 – 0,050mm). Já em
relação a outros como SIIRILA; LAINE174 (8–10µm), JACOBS; SCHOTTE;
VAN STEENBERGHE79 (11.9 ± 7.5µm), KAMPE et al86 (9µm) e BATISTA13
(9µm) foi possível verificar um pequeno aumento desse limiar tátil
interoclusal. Mas de um modo geral, este resultado concorda com as curvas
de sensibilidade obtidas por TRYDE et al189 que, em pacientes dentados,
apresentaram uma porcentagem de sensibilidade diretamente proporcional à
espessura das tiras, ou seja, quanto menor a espessura da tira, menor a
sensibilidade tátil.
Outro fator que pode contribuir para a variação da sensibilidade tátil é
a forma pela qual os materiais testes são colocados entre os dentes. A área
de contato entre o material testado e o dente deve ser grande o suficiente
para assegurar um deslocamento uniforme do dente. Entretanto, não pode
ser excessiva para evitar qualquer contato com a língua ou lábio. Por isso
para esse estudo, optou-se por tiras de alumínio de 3mm x 15mm, que
asseguram uma área de contato viável para a realização dos testes13.
Outro cuidado tomado neste trabalho foi da realização dos testes de
percepção tátil antes dos testes de força de mordida, para evitar possíveis
alterações nos resultados, visto que um aumento do limar de discriminação
interoclusal foi observado para os indivíduos com dentição natural após 30
minutos de intenso treinamento de mastigação, de acordo com estudo
publicado por KILIARIDIS, TAZKIS E CARLSSON93. Esses autores,
entretanto, não encontraram qualquer fator neurofisiológico que explique
completamente seus resultados. Porém, sugerem que a fadiga no sistema
de receptores pode ser um fator importante.
Para a realização dos testes de percepção tátil interoclusal para
microespessuras foi eleita a região dos pré-molares, por ser a região que
proporciona uma mesa oclusal satisfatória para a inserção da lâmina de
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alumínio, além de ser uma região de fácil acesso, concordando assim com
as diversas investigações anteriormente realizadas25,114,127,128,129,136,146,189.
Os métodos de avaliação da sensibilidade tátil oclusal não podem ser
considerados instrumentos totalmente precisos para avaliação clínica, pois
se baseiam na resposta subjetiva do paciente ao estímulo oclusal. No
entanto, o método empregado no presente estudo foi considerado por
TRYDE et al.189 um procedimento confiável, independente do número total
de estímulos e da ordem em que as tiras de diferentes espessuras são
testadas em pacientes dentados.
Quando observados os resultados na tabela 3 da comparação
múltipla entre os grupos de indivíduos, verifica-se que o grupo misto não
apresentou diferença significante em relação o grupo controle, apesar do
mesmo apresentar um leve aumento no valor da mediana. O grupo controle,
no entanto, difere estatisticamente dos grupos articular e muscular (p<0,05).
Alguns achados neurofisiológicos podem explicar esses resultados. Como
todos os estímulos sensoriais oriundos dos componentes do sistema
mastigatório, incluindo o ligamento periodontal, superfícies epiteliais da
boca, músculos e articulações temporomandibulares, contribuem para a
resposta motora como um todo, qualquer patologia ou não integração de um
desses componentes (tais como má-oclusão, contatos oclusais interceptivos,
periodontite, inflamação dos tecidos da boca, disfunção muscular ou
desordens articulares) pode resultar no funcionamento anormal dos
estímulos proprioceptivos. Isto porque os proprioceptores da membrana
periodontal, músculos, tendões e ATM, que enviam informações para o
sistema nervoso central no nível do núcleo mesencefálico do nervo trigêmio,
são quase interconectados nas diferentes funções do sistema mastigatório.
A atividade neuromuscular é derivada da informação recebida dos próprios
músculos e de outros receptores sensoriais distribuídos por todo sistema
mastigatório81.
CLARK39, em 1984, já havia relatado que o mecanismo sensorialmotor dos maxilares, que é responsável pela discriminação de espessuras, é
alterado na presença da dor miofascial. Já MORIMOTO et al.134, não
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encontraram diferenças significantes entre pacientes com debilidade articular
e o grupo controle. Porém, esses resultados são difíceis de serem
interpretados, uma vez que esses autores apresentaram metodologias
diferentes das empregadas nesse estudo, influenciando assim, de modo
significativo, os dados obtidos.
Embora desconheçamos como a dor e as disfunções muscular e
articular influenciam no controle sensorial-motor dos maxilares, somente
através de investigações sistêmicas destes vários fatores podemos
desenvolver um melhor entendimento deste problema clínico. Futuras
investigações precisam ser realizadas para verificar se a dor na região
orofacial resulta nesta similar discrepância de sensibilidade tátil, e se após o
tratamento desses pacientes, acontece o retorno rápido e consistente à
normalidade da capacidade de discriminação interdental.
Não podemos descartar a hipótese de que a sensibilidade tátil
interoclusal pode ser alterada pela presença de DTM, já que existem
evidências que receptores articulares e musculares contribuem para a
percepção tátil interoclusal. Tem sido aceito que a terminação primária do
fuso muscular, com sua inervação dinâmica fusimotora, é especialmente
sensível a pequenas deformações de amplitude122. Durante a contração
voluntária dos músculos da mastigação, e na presença da co-ativação de
eferentes alfa e gama, é provável que os fusos musculares apresentem um
papel crucial na detecção das posturas mandibulares36. KAWAMURA;
WATANABE91, THILANDER186, STOREY182 e WYKE213 aceitam que os
receptores das ATMs, ou o “senso articular”, apresentam percepções de
posição e de discriminação sensorial. CAFFESSE et al.28 verificaram a
percepção oclusal com lâminas de alumínio de 0.008mm de espessura após
a anestesia da cápsula articular. A análise da diferença entre a sensibilidade
antes e após a anestesia sugeriram que a articulação temporomandibular
cumpre

um

papel

importante

na

sensibilidade

tátil

oclusal

de

microespessuras. JACOBS; VAN STEENBERGHE81 relataram que o nível
do limiar ativo para a detecção interoclusal de pequenos objetos, tais como
lâminas,

é

muito

dependente

da

atividade

de

mecanorreceptores
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periodontais, enquanto que para distâncias interoclusais maiores, os
receptores musculares e articulares apresentam maior importância.
Uma limitação que temos que discutir no presente trabalho é a
participação dos diferentes efeitos da dor nas reações de cada indivíduo.
Vários fatores inerentes à sensação dolorosa podem levar a variações dos
registros, tais como: qualidade, localização, tempo de duração da dor,
influência das intervenções atuais e prévias e fatores psicológicos. Outra
questão importante a ser abordada é se a dor e o fenômeno observado
meramente coexistem, ou se na verdade há uma relação causa-efeito. Isto é
ainda mais relevante quando os dados são derivados de estudos de secção
transversal. Modelos humanos de dor experimental podem servir como
indicador de relação causa-efeito, porque a dor induzida em indivíduos
voluntários

saudáveis

e

as

alterações

subseqüentes

na

função

somatossensorial e motora dos maxilares serão provavelmente as
conseqüências da entrada nociceptiva. Obviamente, existem limitações a
respeito da intensidade e duração do estímulo nociceptivo experimental.
Assim, os resultados obtidos deveriam ser vistos mais como sugestivos do
que conclusivos.
Observando a tabela 5, verifica-se que não foi possível encontrar
nenhuma correlação estatisticamente significante entre sensibilidade tátil
interoclusal média para microespessuras e a idade dos indivíduos avaliados.
A literatura é muito controversa a respeito desse tópico. SIIRILÄ; LAINE173
não detectaram influência da idade, enquanto ÖWALL147 indicou que
pacientes mais idosos detectaram partículas menores, apresentando
sensibilidade tátil mais apurada. Os autores atribuem esse fato a uma
grande área de contato oclusal, provocada pela atrição dos dentes ao longo
da vida. BRILL et al.23 em 1974, observaram uma diminuição da habilidade
para perceber estímulos táteis orais em indivíduos acima dos 40 anos. No
presente trabalho, a ausência de correlação entre idade e sensibilidade tátil
pode ser devido ao fato de trabalharmos com grupos de adultos jovens, com
uma homogeneidade quanto à idade.
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Em relação à somatória do índice de DTM (severidade) e a
sensibilidade tátil interoclusal, visualizada na tabela 4, verificamos que não
houve correlação quando os grupos foram avaliados separadamente.
Quando avaliados conjuntamente, encontrou-se uma correlação positiva
fraca, significando que quanto mais severa a DTM, maior era a média de
espessura da lâmina que o paciente sentia, ou seja, pior era sua capacidade
de discriminação de microespessuras. Esse fato vai ao encontro do que foi
anteriormente discutido, ou seja, quanto maior a severidade da DTM, mais
prejudicada estariam as funções proprioceptivas das ATMs e músculos.

6.2. Força máxima de mordida

Inicialmente,

cabe

salientar

algumas

considerações

sobre

a

metodologia e os fatores que podem influenciar a aferição da força de
mordida.
Como observado na literatura, as mensurações da força de mordida
são realizadas com os mais diversos tipos de aparelhos e métodos.
BLACK17, em 1895, apresentou o primeiro aparelho para estudar as forças
oclusais

entre

dentes

naturais

e

artificiais,

denominado

de

gnatodinamômetro. A partir deste, vários tipos de aparelhos e técnicas
surgiram e foram melhorados, como por exemplo, transdutores de força
(com sensor de deformação ou com cristais piezoelétricos), eletromiografia,
sistema de transmissão por vibração sonora, fotoelasticidade, sistemas de
folhas
outros
205,214

de

sensibilidade

à

pressão,

entre

1,8,9,11,32,33,67,71,94,97,98,101,108,120,131,145,160,161,162,163,168,169,170,171,175,178,183,203,

.
Os métodos usados para medir a força também impõem limitações na

análise das medidas e acurácia dos resultados. Por exemplo, o transdutor
para mensuração da força de mordida pode ser bilateral ou unilateral.
Medidas unilaterais da força de mordida máxima em indivíduos com dentes
naturais na região de molar estão numa média de 300N (30,59Kgf) a 600N
(61,18Kgf), sendo que a força total com medidas bilaterais na mesma região
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não é dobrada. Apresentam, em média, valor aproximadamente 50% maior
que o unilateral187,188,194. Uma vez que o bolo alimentar é tipicamente
colocado em um lado para a mastigação, a função normal é melhor simulada
com um transdutor unilateral, sendo essa técnica a mais comumente
utilizada10 e, por isso, adotada neste trabalho.
Outras características importantes do aparelho são relativas: ao
material que o transdutor é feito, por exemplo, quando de metal, os
indivíduos podem ser relutantes em exercer a força por medo de dano dental
ou dor; ao tamanho do transdutor, que pode distrair os côndilos
excessivamente; e à falta de flexibilidade do elemento transdutor, pois pode
contribuir

com

a

relutância

do

indivíduo

em

morder

o

máximo

possível11,140,197,210.
Além dessas características, a força de mordida é dependente
também de outros fatores, como posição da mandíbula, separação vertical
das maxilas, carga por área de ligamento periodontal e a espessura do
sensor197. Para a força máxima de mordida, a mandíbula deveria estar,
lateralmente e sagitalmente, quase na posição intercuspídea104,204. Estudos
eletromiográficos sugerem que a separação vertical dos maxilares é mais
favorável quando o espaço interoclusal na região de canino-molar é de 9 a
20mm106,118,120,198.
Existe uma especulação de que a extensão da separação oclusal,
principalmente na abertura além do espaço livre, pode ter efeito na
magnitude das forças19. FIELDS et al.54, em 1986, verificaram que à medida
que a abertura bucal era aumentada até 20mm, resultava-se em um
aumento progressivo da força máxima de mordida. Esta, então, era seguida
de uma diminuição até 30mm de abertura, e novamente era aumentada
próximo da abertura de 40mm. Eles não encontraram qualquer diferença na
força máxima de mordida entre 2,5 e 6,0mm da abertura bucal, tanto em
crianças e em adultos. Uma separação interoclusal de 10mm tem sido
relatada como adequada para a produção da força de mordida máxima nos
estudos eletromiográficos106,107. No presente estudo a espessura do
transdutor de mordida causava uma abertura de 14,6mm, significando que a
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força de mordida máxima real poderia ser até mais alta do que a que foi
mensurada.
Neste estudo, as regiões eleitas para as mensurações da força de
mordida foram as de primeiro molar, por ser a região que desenvolve maior
força máxima de mordida170, sendo que aproximadamente 1/3 a ¼ deste
valor é obtido na região de incisivos29,72,197. Para execução da mesma força
de mordida, mais atividade dos músculos elevadores são requeridos na
parte anterior do arco do que a parte posterior47,68,195,196. A maior força de
mordida voluntária máxima é desenvolvida na direção vertical12,195. Em
direções oblíquas, a maior força é exercida com esforço direcionado para
posterior, correspondendo por volta de 90% da força de mordida máxima
perpendicular ao plano oclusal dos dentes maxilares. Esforço medial e
lateral correspondem a aproximadamente 80%, e anterior a 70%.
Existe uma grande variação nos valores de força de mordida
registrada na região de primeiro molar12,29,102,113,151. Algumas destas
variações podem ser atribuídas a diferentes populações estudadas, técnicas
e paradigmas experimentais envolvidos. Contudo, mesmo sob condições
controladas, os valores de força de mordida claramente diferem entre os
trabalhos. Numa amostra de 21 adultos determinados cefalometricamente
como uma população representativa do normal, PROFFIT et al.151 relataram
uma média de força de mordida unilateral máxima na região de primeiro
molar de 31±20 kgf. Presumiram que a alta variação observada pode ter sido
devido à diferença individual da força muscular, e parcialmente aos arranjos
geométricos dos respectivos sistemas de alavancas dos músculos
mastigatórios. O tamanho das secções transversais dos músculos e os
mecanismos de alavancas musculares são determinantes de grande
importância na magnitude da força de mordida. O tamanho da secção
transversal do músculo tem uma relação direta com sua capacidade máxima
de gerar tensão202. O comprimento do braço de alavanca relativo aos
côndilos mandibulares também determina o torque máximo que o músculo
pode exercer152.
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A

força
95,191

craniofaciais
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mordida
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associada

a

características

. A variação da força de mordida máxima pode depender

principalmente da variação de tamanho e direção do músculo masseter, que
estão diretamente relacionados à morfologia craniofacial154.
A referência geográfica pode ser outro fator de relevância. Esquimós,
que possuem o hábito de ingerir alimentos de consistência dura, têm a força
de mordida em torno de 140kgf nos molares82. Já indivíduos residentes nos
Estados Unidos da América têm força de mordida no primeiro molar de
aproximadamente de 50kgf22.
Outros fatores parecem influenciar a força de mordida, tais como,
idade, gênero, o estado de dentição, o limiar de dor dos indivíduos, condição
da ATM, estado muscular mastigatório, condições psicológicas e mentais
durante o esforço143, atitude do pesquisador e indivíduo, a demanda de
exercícios e mastigação4,22,211 e má-oclusões29,62,63. Hábitos parafuncionais,
tais como bruxismo, podem resultar em um aumento da força de
mordida61,73.
A postura da cabeça tem mostrado influenciar a pressão colocada na
dentição pela musculatura e tecido mole5. A média do valor da força de
mordida máxima foi maior para a postura da cabeça extendida quando
comparada à postura natural da cabeça76. A postura da cabeça tem também
sido relacionada à abertura da mordida, uma vez que a abertura vertical
aumentada leva a extensão da cabeça, podendo resultar na redução das
forças oclusais45. Porém para pequenas aberturas, FIELDS54, em 1986, não
encontrou diferenças significantes entre posturas da cabeça flexionada,
normal e extendida. Ainda assim, no nosso estudo, para os testes de força
de mordida, os pacientes foram colocados na cadeira odontológica sempre
na posição ortostática, para evitar que alterações na postura da cabeça, ou a
combinação de alteração na postura da cabeça e abertura da mordida,
pudessem afetar os valores de força oclusal.
Observando a tabela 6 verifica-se que a média das forças máxima de
mordida no grupo controle varia entre 32,84 a 34,97kgf (média de 33.86kgf),
concordando com os dados relatados na literatura, em que as medidas
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unilaterais da força máxima de mordida em indivíduos com dentes naturais
na região de molar estão numa média de 300–600N (30,59–61,18kgf)9,10,21.
HOWELL; MANLY78 encontraram na região dos molares, valores de 45 a
99kgf e, na região incisal, 14 a 25kgf. NAKAJIMA et al.137, em grupo normal,
encontraram um valor máximo de 51kgf. BAKKE et al.8 em grupo controle
encontraram 48kgf. WIDMARK et al.205 encontraram 36kgf na região de
molares.
Na tabela 8, quando o grupo controle foi comparado com os grupos
experimentais

(Muscular,

Articular

e

Misto),

verificou-se

diferença

estatisticamente significante entre eles, sendo que as forças de mordida nos
grupos dos pacientes foram menores do que no grupo controle (23,58kgf;
19,04kgf e 23,52kgf, respectivamente). A influência das DTMs na força de
mordida ainda não é muito bem entendida. Trabalhos prévios têm
demonstrado

que

pacientes

com

distúrbios

funcionais

no

sistema

mastigatório exibem valores menores de força de mordida, quando
comparados a indivíduos saudáveis

8,32,37,67,71,131,160,162,175,203

. Os trabalhos,

no entanto, diferem quanto aos procedimentos de diagnóstico, grupos
diagnósticos, tamanho das amostras, variação dos formatos dos medidores
de força de mordida, diferentes instruções de apertamento que são dadas
aos pacientes e diversas metodologias. Portanto, cautela é recomendada
quando da comparação das diferentes medidas de força de mordida.
Tem sido sugerido que a redução da força máxima de mordida
provavelmente não é causada por fadiga muscular85. Muitos estudos
corroboram com a idéia de que a dor é o maior fator limitante no
desempenho das avaliações da força de mordida e resistência da
mesma37,38,44,71,84,145,160,178,192. Entretanto, BRAUN et al.21, HAGBERG;
AGERBERG;

HAGBERG65,

LYONS;

BAXENDALE117,

WALTIMO198,

GELB59e HEDENBERG-MAGNUSSON;ERNBERG; KOPP70 verificaram que
a força máxima de mordida nem sempre apresenta-se reduzida nos
pacientes com DTM. Alguns autores ainda relatam que a força de mordida
tende a aumentar quando os sintomas diminuem71,169. Além disso, é
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sugerido que indivíduos com força muscular mastigatória baixa pode ter
grande risco de desenvolver DTM184.
Acredita-se que a força máxima de mordida nos pacientes com DTM é
alterada porque a dor afeta a função mandibular, incluindo a tendência de
evitar movimentos ou de realizá-los mais lentamente, e limita a capacidade
de trabalhar contra as cargas pesadas180,181. KROON; NAEIJE97 também
relataram a presença de uma condição eletromiográfica debilitada nos
músculos doloridos em pacientes com DTM miogênica. As condições
dolorosas que afetam a ATM, ainda podem ser associadas à reação de
contração protetora, contribuindo para limitar os movimentos mandibulares,
e com os mecanismos de sensitização central ou periférica, podem
exacerbar a sensação de dor165. Quando a dor experimental muscular foi
induzida pela injeção de solução salina hipertônica nos músculos masseter
dos indivíduos, SVENSSON, ARENDT-NIELSEN; HOUE183 encontraram
uma diminuição na força oclusal máxima e fraqueza nos músculos de
fechamento mandibular na atividade eletromiográfica. Esses estudos
fortalecem a teoria da modulação do efeito da dor, proposto por LUND et
al.111, em que os aferentes nociceptivos poderiam facilitar o caminho
inibitório para os motoneurônios antagonista. Uma explicação alternativa é
que a sensibilidade pode levar a hipofunção temporária dos músculos
mastigatórios e resultar na redução da força de mordida142. Ainda tem sido
relatado que pacientes com DTM poderiam apresentar uma instabilidade na
força oclusal163, nos contatos oclusais60, atividade muscular assimétrica138,
além de assimetria na morfologia craniofacial164,214.
A força desenvolvida durante a função mastigatória é conduzida pela
contração rítmica dos músculos mastigatórios. Contudo, vários outros
parâmetros são importantes tais como: o número de dentes, o número e a
quantidade dos contatos oclusais, e a saúde do sistema mastigatório. Esta
função é difícil de ser examinada objetivamente com um método, porque é
também objeto de variações individuais. O tratamento das DTMs tem um
efeito positivo sobre a função mastigatória, pois ambos, eficiência
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mastigatória e força oclusal, melhoram após o tratamento, embora estes
parâmetros não pareçam ter valor de diagnóstico clínico192.
No grupo de pacientes, a causa mais freqüente para o limite da força
de mordida foi a dor na ATM, sugerindo que a dor articular leva a uma
atividade de proteção que controla a contração dos músculos elevadores. O
início da dor pode ser interpretado como um sinal de proteção da parte
dolorosa da sobrecarga. Esta pode ser aplicada na articulação, nos
músculos e no periodonto, quando altos níveis de força são aplicados. A dor
muscular, juntamente com a dor articular, induz mecanismos de reflexos
adicionais tendendo a controlar a dor, levando ao encerramento da
contração10. O exato mecanismo de dor muscular e fadiga causando a
cessação do esforço é desconhecido. De acordo com CHRISTENSEN34,
fatores fisiológicos tais como alterações progressivas no metabolismo de
energia no músculo, em associação com contração isométrica, parecem ter
um papel importante. Pela liberação da contração, o fluxo sanguíneo no
músculo solicitado durante o período de ativação prolongada pode ser
restaurado34,156. Além do mais, é provável que o momento de início da dor
intolerável depende dos fatores psicológicos.
Avaliando a figura 13, podemos verificar que as médias de força
máxima de mordida, determinadas em duas sessões, com intervalo de uma
semana, apresentaram diferença estatisticamente significante. A literatura
nesse aspecto é relativamente pobre, visto que, como regra geral, os
ensaios de determinações de força de mordida são realizados em uma única
sessão. O presente trabalho se propôs a avaliar a força de mordida em três
mensurações em duas sessões separadas por de uma semana. Este
cuidado foi tomado para que as médias correspondentes às seis
mensurações

(três

em

duas

fases)

conduzissem

a

valores

mais

representativos do que uma única determinação. BREKHUS et al.22
encontraram diferenças da força máxima de mordida ao longo de algumas
semanas, após a estimulação dos músculos da mastigação. Os autores
ainda relataram que uma mesma pessoa raramente registra a mesma força
de

mordida

e

atribuíram

essa

variação

a

fatores

fisiológicos

e
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psicológicos121. JENKINS82, por sua vez, verificou que a força de mordida
era aumentada após treinamento mastigatório. Por outro lado, HELKIMO et
al.71, BAKKE et al.8,11 verificaram que as forças de mordida registradas com
diferença de uma semana, no grupo controle, eram quase idênticas.
TORTOPIDIS et al.187 relataram que existe pouca diferença da força de
mordida entre três sessões diferentes, quando mensuradas na mesma
posição dentro do arco dental.
O aumento do valor médio da força de mordida encontrada entre as
sessões, talvez tenha sido devido às características relativas ao próprio
aparelho de mensuração e ao processo de familiarização com o mesmo,
uma vez que os indivíduos na primeira sessão podem ser relutantes em
exercer toda força de mordida por medo de dano dental e/ou dor, haja vista
que a membrana periodontal é um fator limitante para força de mordida,
devido seus receptores de dor e pressão17,96,150.
Ao avaliar a tabela 7 não se encontrou diferença estatisticamente
significante entre os lados direito e esquerdo em nenhum dos grupos
avaliados, em concordância com achados prévios8,71,131,163,194. Estes
resultados podem ser explicados pela interação funcional íntima entre os
componentes do sistema mastigatório, onde um distúrbio de um lado pode
também afetar a força de mordida do outro lado. Devido à articulação
bilateral da mandíbula, forças exercidas de um lado irão provavelmente
influenciar o outro lado. Isto também depende da recepção primária da força
interdental que tem sido atribuída aos receptores dentro do ligamento
periodontal, nos músculos da mastigação, bem como na cápsula e
ligamentos da ATM.
A correlação entre a idade e a força de mordida também foi estudada.
Quando os grupos foram avaliados isoladamente, foi possível verificar uma
correlação negativa de fraca a média da força máxima de mordida dos
grupos Articular e Misto com a idade. Após o agrupamento de todos os
indivíduos num único grupo, verificou-se também uma correlação negativa
de fraca a média, significando que quanto maior a idade, menor a força de
mordida. A redução da força de mordida com aumento da idade é
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evidentemente
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9

. BAKKE et al. relataram que a força de mordida unilateral,

mensurada por meio de um transdutor, é mais forte nos homens do que nas
mulheres e aumenta com a idade na infância até 25 anos. Sabendo que
existe uma grande adaptabilidade e força na juventude, sugere-se que após
a maturação do esqueleto craniofacial uma maior força máxima de mordida
possa ser ativada. Após esta idade, em mulheres, o nível diminui
significantemente, enquanto que a tendência de diminuir nos homens
ocorreu somente após os 45 anos de idade.
Analisando a tabela 10, observa-se que os grupos Muscular e Misto
apresentaram correlação negativa significante de fraca a média entre o
índice anamnésico de DTM e a força máxima de mordida. Quando todos os
grupos

foram

avaliados

conjuntamente,

encontrou-se

também

uma

correlação negativa de fraca a média, significando que quanto maior o
somatório do índice de DTM (severidade de DTM), menor era a força
máxima de mordida. Em pacientes com várias formas de DTM os valores de
força máxima de mordida são geralmente mais baixos do que na população
geral37,38,58,97. Um alto escore do índice de disfunção clínica de Helkimo foi
associada aos menores valores de força de mordida por SONNESEN;
BAKKE; SOLOW177 em 2001. WALTIMO; KÖNÖNEN198 e KÖNÖNEN et al.94
avaliaram amostras populacionais de adultos jovens saudáveis. Em ambos
os estudos relataram que tanto os sintomas quanto os sinais clínicos de
DTM não tiveram correlação significante com os valores de força máxima de
mordida. AHLBERG et al.3, em 2003, basearam-se num estudo coorte, onde
a maioria dos indivíduos apresentava somente sinais e sintomas leves de
DTM o que pode ter explicado a não associação do baixo valor médio de
força máxima de mordida e o índice de Helkimo. Entretanto, no presente
trabalho os pacientes avaliados eram realmente doentes, apresentando
sinais e sintomas de grau moderado a severo.
Quando o estalido foi considerado, não houve diferenças entre os
grupos. Tal fato pode ser explicado pela existência de processos adaptativos
em pacientes com estalido, provavelmente devido a deslocamentos de disco
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articular com redução18. A presença de fibrosamento retrodiscal e formação
de pseudo-disco conferem um certo grau de “normalidade” a essa
articulação, permitindo a realização de atividades normais.
Os valores de força máxima de mordida registrados neste estudo
provavelmente não deveriam ser interpretados como o potencial muscular
máximo. A afirmação mais correta deveria ser o nível em que o indivíduo se
protege contra injúria pela função de alarme dos receptores de dor140,190.
Alguns autores sugerem que a força máxima de mordida avaliada
unilateralmente pode ser usada como um simples indicador da força da
musculatura elevadora mandibular como um todo8. Desde que a força
reduzida parece ser um fator importante na hiperatividade dos músculos
mastigatórios

e

DTM8,101,133,166,167,

uma
a

característica

avaliação

dessa

comum

dos

característica

pacientes
é

relevante

com
no

diagnóstico e plano de tratamento. Futuras pesquisas são recomendadas
para estabelecer se esses achados têm relevância clínica, se podem
realmente ser usados como parâmetro para avaliar a eficácia dos
tratamentos de DTM171, ou ainda como critério de diferenciação entre
pacientes e indivíduos assintomáticos.
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7. CONCLUSÕES
Tendo em vista os objetivos propostos e os resultados obtidos,
segundo a metodologia utilizada, pode-se concluir que:
•

Nos grupos articular e muscular, as freqüências médias da capacidade
de

discriminação

interoclusal

para

microespessuras

obtiveram

significativamente os mais altos limiares em comparação com o grupo
controle. O grupo misto não apresentou diferença estatisticamente
significante;
•

Houve uma correlação positiva significantemente fraca, entre a
severidade de DTM e a capacidade de discriminação interoclusal para
microespessuras para toda a amostra. Não houve correlação entre a
capacidade média de discriminação interoclusal para microespessuras e
a idade dos indivíduos;

•

O grupo controle apresentou valores médios de força máxima de mordida
significantemente maiores do que os grupos experimentais;

•

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante para a força
máxima de mordida em relação ao lado examinado. Na segunda sessão
dos exames, os valores de força máxima de mordida foram
significantemente maiores que na primeira;

•

Encontrou-se uma correlação negativa significante, de fraca a média,
entre os valores de força máxima de mordida, severidade de DTM e a
idade da amostra;

•

Não houve diferença estatisticamente significante para a variável estalido
nos valores médios de força máxima de mordida entre os grupos
avaliados.

____________________________________________________________Anexos 119

Anexo 1 – Carta de informação ao paciente e termo de
consentimento livre e esclarecido
Universidade de São Paulo

Faculdade de Odontologia de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP
17012-901 – C.P. 73
PABX (0XX14)235-8000 – FAX (0XX14)223-4679

CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE
Título do trabalho: Avaliação da percepção tátil oclusal e da força de mordida em pacientes
portadores de Disfunções Temporomandibulares
Autora: Evelyn Mikaela Kogawa
Orientador: Prof. Dr. Paulo César Rodrigues Conti
Este trabalho tem como objetivo comparar os valores de força de mordida e
percepção tátil entre os dentes, em pacientes portadores de Disfunções Temporomandibulares e
pacientes sem sintomas. Para isso serão realizados registros de força de mordida através de um
aparelho que é sensível à pressão, e a percepção tátil interdental será realizada utilizando
lâminas de alumínio que serão colocadas entre os dentes. A realização dos testes não haverá
riscos, podendo ter algum desconforto durante a mordida em pacientes que apresentam dor nos
músculos da face. Os benefícios desta pesquisa serão em verificar se tais testes podem ser
utilizados como parâmetros de diagnóstico de pacientes com Disfunções Temporomandibulares.
Qualquer dúvida ou questionamento que surgir antes, durante ou após os testes podem ser
esclarecidas diretamente com o examinador, a qualquer momento você pode retirar seu
consentimento de participar do estudo, sem qualquer prejuízo na continuidade do seu tratamento
na instituição. Uma vez diagnosticada alterações articular ou muscular, o paciente será
encaminhado para tratamento na Clínica de Disfunção Temporomandibular da própria faculdade
bem como no curso de Oclusão realizado nas dependências do Instituto de Ensino Odontológico
(IEO). Sua identificação e suas informações pessoais ficarão em absoluto sigilo. Assim,
esperando contar com a sua colaboração, antecipadamente agradecemos.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Paulo César Rodrigues Conti
Evelyn Mikaela Kogawa
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a)
___________________________________________________, portador da cédula de
identidade __________________________, após leitura minuciosa da CARTA DE
INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pelos profissionais em seus
mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta.
Fica claro que o paciente ou seu representante legal pode a qualquer
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de
participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se
confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética
Odontológica).
Por estarem de acordo assinam o presente termo.

Bauru-SP, ________ de ______________________ de__________.

_________________________________
Assinatura do paciente ou responsável
_____________________________
Prof. Dr. Paulo César R. Conti
Orientador

____________________________
Evelyn Mikaela Kogawa
Cirurgia-dentista, mestranda em
Reabilitação Oral FOB-USP
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Anexo 2 – Questionário de Avaliação Objetiva
Data___/___/____
Dados Pessoais
Nome____________________________________________Sexo M ( ) F ( )
Data de Nascimento____/____/_______ Idade ________
Endereço Res.____________________________________________________
Bairro___________________ Cidade_________________CEP_____________
Telefone Res___________________ Profissão__________________________
Telefone Trab__________________ Celular____________________________

Critérios de Exclusão Inicial
AVALIAÇÃO DENTÁRIA E OCLUSAL
18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

Próteses_____________________________________________________
Trespasse Vertical________mm
Trespasse horizontal_______mm
Mordida aberta anterior
S( )
N( )
Mordida cruzada unilateral
S( )
N( )
Apresenta dois ou mais dentes perdidos? (exceto 3ºmolares) S( )
N( )
Utiliza prótese dental removível?
S( )
N( )
Deslize de RC para MIH
( ) 0-2mm
( ) 2-4mm
( ) +5mm

Escala de análise visual
Indique a medida de seu nível de dor neste momento, marcando com uma linha vertical a
escala abaixo. A extremidade esquerda indica ausência total de dor e a extremidade
direita indica a pior dor imaginável.
___________________________________________________
sem dor
pior dor imaginável

QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO DE DTM
1. Você sente dificuldades de abrir a boca?
2. Você sente dificuldades de movimentar
sua mandíbula para os lados?
3. Você sente desconforto ou dor muscular
quando mastiga?
4. Você sente dores de cabeça com freqüência?
5. Você sente dores no pescoço e/ou ombros?
6. Você sente dores de ouvido ou próximo a ele?
7. Você percebe algum ruído na ATM?
8. Você considera sua mordida “anormal”?
9. Você usa apenas um lado de sua boca para
mastigar?
10. Você sente dores na face ao acordar?

SIM
( )

NÃO
( )

( )

( )

( )

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

( )
( )

OBS: ATM significa a articulação do seu maxilar
Para o examinador:
NÃO PORTADOR DE DTM
PORTADOR DE DTM LEVE
PORTADOR DE DTM MODERADA
PORTADOR DE DTM SEVERA

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

( )
( )

ÀS VEZES
( )

) D
) ( )
)
) ( )
) ( )
)

( )
( )

E
( )
( )
( )
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As questões 4, 6 e 7 receberão valor 3 para cada resposta “sim” se corresponderem a
sintomas bilaterais ou intensos, valor 2 se corresponderem a sintomas unilaterais ou leves;
receberão valor 1 para a resposta “às vezes” e valor 0 para a resposta “não”. O somatório
dos valores obtidos permitirá a classificação da amostra em relação ao grau de Disfunção
Temporomandibular em:
Valores de 0 a 3: não portador de DTM
Valores de 4 a 8: portador de DTM leve
Valores de 9 a 14: portador de DTM moderada
Valores de 15 a 23: portador de DTM severa
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Anexo 3 – Grupo experimental ou controle
QUESTIONÁRIO
Queixa principal?_______________________________________________

Questionário para deslocamento de disco com redução
Apresenta estalido na articulação?
S( )
N( )
O estalido é recíproco?
S( )
N( )
O estalido varia quanto ao momento da ocorrência?
S( )
N( )
O estalido é ou não acompanhado de dor?
S( )
N( )
Qual o histórico? _______________________________________________
_____________________________________________________________

Questionário para deslocamento de disco sem redução
Apresenta alguma restrição do movimento mandibular?
S( )
N( )
Não consegue abrir a boca?
S( )
N( )
Já apresentou travamento com a boca fechada?
S( )
N( )
Qual o histórico? _______________________________________________
_____________________________________________________________

Questionário para hipermobilidade
Já apresentou travamento com a boca aberta?

S( )

N( )

Questionário para capsulite/sinovite
Apresenta dor articular?
S( )
N( )
Piora com a função?
S( )
N( )
O que faz a dor piorar?__________________________________________
Apresenta dor articular em repouso?
S( )
N( )
Edema?
S( )
N( )

Questionário para Dor Miofascial
Apresenta dor nos músculos da face?
S( )
N( )
Qual a característica da dor nos músculos? _________________________
_____________________________________________________________
Apresenta dor no pescoço e/ou ombros?:
S( )
N( )
Quando notou os sintomas pela primeira vez? ________________________
Sente dor de cabeça com freqüência?
S( )
N( )
Qual a freqüência? _____________________________________________
Sofre de enxaqueca?
S( )
N( )

Questionário para Miosite
Ocorreu algum trauma, infecção antes da dor ter início?
S( )
N( )
O que você acha que causou estes problemas? ______________________
O início dos problemas relaciona-se a algum acidente? ________________
Quando o seu problema teve início? _______________________________
Qual a evolução desde que o problema começou?
( ) piorou
( ) melhorou
( ) permaneceu estável
Em qual período do dia a sua dor é pior?
( ) manhã
( ) tarde
( ) noite

Questionário Geral
Você teve ou tem algum dos problemas abaixo?
Cardiovascular
Gastrointestinal/ Fígado
Musculoesqueletal
Endócrino
Alergias

S(
S(
S(
S(

)
)
)
)

N(
N(
N(
N(

)
)
)
)

Genitourinário
Hematopoiético
Neurológico
Respiratório
S( )
N( )

S(
S(
S(
S(

)
)
)
)

N(
N(
N(
N(

)
)
)
)
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Você está bem de saúde?
S( )
N( )
Data da última consulta médica? __________________________________
Está sendo tratado por outro problema?
S( )
N( )
Explique: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Liste qualquer acidente ou traumatismo e suas datas: __________________
_____________________________________________________________

HÁBITOS PARAFUNCIONAIS
Você tem algum desses hábitos?
Ranger os dentes
Apertamento
Morder unhas
Mascar chicletes
Uso contínuo do telefone
Uso contínuo do computador

S(
S(
S(
S(
S(
S(

)
)
)
)
)
)

N(
N(
N(
N(
N(
N(

)
)
)
)
)
)

EXAME FÍSICO DE DTM
AVALIAÇÃO DA ATM:
Movimentação
20 10
10

20

DOR
____
____
____
____
( ) Deflexão

Abertura máxima_____mm
Protrusivo
_____mm
Lateralidade D _____mm
Lateralidade E _____mm
Abertura: ( ) Simétrica
( )Desvio

Ruídos Articulares
Estalido
Abertura
Fechamento

D

E

S( )
S( )

N( )
N( )

S( )
S( )

N( )
N( )

Abertura
Fechamento

S( )
S( )

N( )
N( )

S( )
S( )

N( )
N( )

Hipermobilidade

S( )

N( )

S( )

N( )

N( ) _____
N( ) _____

S( )
S( )

Crepitação

Palpação da ATM (Dor)

D
Aspecto lateral
Aspecto posterior

S( )
S( )

E
N( ) ____
N( ) ____

EXAME MUSCULAR
D

E

Temporal
Anterior
Médio
Posterior

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3
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Masseter
Origem
Corpo
Inserção

Masseter Profundo
Digástrico Posterior

Pterigóideo Medial
Esternocleidomastóideo
Trapézio (superior)

D
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

Grupo a qual pertence o paciente
Grupo experimental

S( )

N( )

Subgrupo ARTICULAR
Subgrupo MUSCULAR
Subgrupo MISTO

S( )
S( )
S( )

N( )
N( )
N( )

Grupo controle

S( )

N( )

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

E
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
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Anexo 4 – Ficha para Discriminação interoclusal para
microespessuras e desempenho da força máxima de mordida
Discrimininação Interoclusal para Microespessuras
PACIENTE
TESTES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LÂMINA:
0,010mm
R

-

-

+

-

+

-

-

+ +

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

0,024mm
R

+ + + + + + + +

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

0,030mm
R

-

-

+ +

-

+ + +

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

0,050mm
R

+

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

0,080mm
R

+ +

-

+ + + +

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

0,094mm
R

+ + +

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

Dados Brutos sumarizados e freqüência de sensibilidade (Fd %)
Freqüência da
Freqüência
quantidade de
de
Lâminas
respostas SIM
(mm)
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Provas
Provas sensibilidade
Fd%
respostas respostas respostas respostas positivas negativas
SIM +
NÃO +
SIM NÃO F(SIM+)% F(SIM-)%
0,010
0,024
0,030
0,050
0,080
0,094
Provas positivas

Provas negativas

DESEMPENHO DA FORÇA DE MORDIDA – 1º avaliação
Molar Direito

Molar Esquerdo

DESEMPENHO DA FORÇA DE MORDIDA – 2º avaliação
Molar Direito

Molar Esquerdo

Observações: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ABSTRACT

Evaluation of Interocclusal Discrimination for MicroThickness and Maximal Bite Force in Temporomandibular
Disorders Patients
Some sensory and motor functions may be influenced by the presence
of the Temporomandibular Disorders (TMD). The aim of this study was to
evaluate the interocclusal discrimination for micro-thickness and the
maximum bite force in TMD patients. Two hundred females were equally
divided into four groups: control (symptom-free), myogenic TMD, articular
TMD, and mixed TMD. The evaluation of the capability for interocclusal
discrimination for micro-thickness was performed using industrialized
aluminum blades 0.010mm, 0.024mm, 0.030mm, 0.050mm, 0.080mm and
0.094mm thick, placed in the premolar region. The maximum bite force was
measured in the first molar area, for both sides, in two sessions, using an
IDDK (Kratos) Model digital dynamometer, adapted to oral conditions. Threeway ANOVA, Kruskal-Wallis, Spearman and Pearson correlation tests
accounted for the statistical analysis. The level of statistical significance was
given when p≤ 0.05. Patients of the mixed group have shown a rather
reduced median interocclusal tactile threshold (0.018mm), similar to those of
the control group (0.017mm). The myogenic and articular TMD groups had a
rather higher median interocclusal tactile threshold (0.020mm and 0.022mm,
respectively), when compared to the control one. No significant correlation
between mean interocclusal tactile threshold and age could be found. A slight
positive correlation was observed between the clinical dysfunction index and
mean interocclusal tactile threshold when all groups were evaluated. The
maximal bite forces were significantly higher in the control group than the
experimental groups (p=0.000), with no significant differences between sides.
At the second session of the exams, the maximal bite force values were
significantly higher than the first (p=0.001). A slight to moderate negative
correlation was found between age and bite force, when articular, mixed
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groups and all groups together were evaluated. A slight to moderate negative
correlation was obtained for the clinical dysfunction index and the maximal
bite force values at myogenic, mixed groups and to all groups together. It
was

concluded

that

the

presence

of

signs

and

symptoms

of

Temporomandibular Disorders can influence the interocclusal discrimination
ability and the maximum bite force.
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Apêndice 1 – Comitê de Ética em Pesquisa
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Apêndice 2 – Cartões próprios para cada lâmina, indicando
as inserções verdadeiras (+) e falsas (-) durante o decorrer
dos testes
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Apêndice 3

