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RESUMO 

______________________________________________________________________ 

Pinheiro RP. Bases anatômicas dos pontos-gatilho do músculo masseter [dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

A prevalência da Síndrome da dor miofascial (SDM) na população varia de 9%-85%. O 

músculo masseter tem sido referido na dor miofascial mastigatória. O estudo anatômico 

da inervação do músculo masseter pelo nervo massetérico e a sua relação com os 

pontos-gatilho miofasciais (PGMs) serão de grande relevância para uma melhor 

compreensão sobre a fisiopatologia da síndrome da dor miofascial. Objetivo: Descrever 

a distribuição dos ramos do nervo massetérico no músculo masseter e relacioná-la aos 

pontos-gatilho miofasciais. Métodos: Foram utilizados dezesseis cadáveres de ambos 

os sexos para dissecção do músculo masseter direito e esquerdo para demonstrar 

anatomicamente os pontos de entrada do nervo massetérico no músculo. Para agrupar os 

dados em categorias e facilitar a correlação clínica, formaram-se seis áreas de 

distribuição. As áreas foram numeradas de I a VI, sendo I, II e III superiores e no 

sentido posterior para anterior respectivamente. Já IV, V e VI são inferiores no sentido 

de posterior para anterior. As características dos músculos foram descritas segundo sexo 

com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e 

comparadas entre os sexos com uso de testes t-Student. O total de pontos dos músculos 

foi descrito segundo sexos e comparados com uso de testes Mann-Whitney e também 

foi realizada a comparação do número total de pontos entre os lados com uso do teste 

Wilcoxon pareado. Foram descritos os números de pontos segundo áreas e comparados 

entre as áreas com uso de equações de estimação generalizadas com matriz de 

correlações permutáveis entre os lados e sextantes, com distribuição marginal Poisson e 

função de ligação identidade seguida de comparações múltiplas de Bonferroni para 

identificar entre quais áreas ocorreram as diferenças. Os testes foram realizados com 

nível de significância de 5%. Resultados: O nervo massetérico penetra o músculo 

masseter em todas as áreas descritas como PGMs no músculo masseter. Os PGMs do 

músculo masseter correspondiam à localização anatômica dos pontos de entrada no 

músculo. No entanto, as áreas I e II apresentaram, em média, estatisticamente o mesmo 

número de pontos e mais que todas as demais áreas (p <0,05). Conclusão: As áreas de 

penetração do nervo massetérico foram estabelecidas e os PGMs são encontrados nas 

zonas de inervação. Os profissionais da área médica devem se concentrar inicialmente 

nas regiões dos pontos de penetração, para diagnósticos e medidas terapêuticas, como 

injeções, agulhamento seco e intervenções em tecidos moles. O estudo anatômico do 

suprimento nervoso para o músculo masseter pode fornecer conhecimento adicional útil 

para uma melhor compreensão da dor miofascial mastigatória e para direcionar 

intervenções terapêuticas e estudos diagnósticos de disfunção da junção 

temporomandibular. 

 

 

 

 

 

Descritores: Pontos-gatilho; Músculo masseter; Anatomia; Nervos; Miofascial. 



 

 

ABSTRACT 

 ______________________________________________________________________ 

Pinheiro RP. Anatomical basis of masseter trigger points [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

 

The prevalence of myofascial pain syndrome (MPS) in clinical populations varies 

widely, ranging from 9%-85%. The masseter muscle has been referred to masticatory 

myofascial pain. The anatomical study of masseter muscle innervation by the masseteric 

nerve and its relationship with miofascial trigger points (MTrPs) will be of great 

relevance for a better understanding of the pathophysiology of myofascial pain 

syndrome. Objective: Describe the distribution of the masseteric nerve branches into 

the masseter muscle and relate it to myofascial trigger points (MTPs).  Methods: 

Sixteen cadavers of both sexes were used in order to dissect the right and left masseter 

muscle to anatomically demonstrate the points of entry of the masseteric nerve into the 

muscle. In order to group the data into categories and facilitate clinical correlation, six 

areas of distribution were formed. The areas were numbered from I to VI, being I, II and 

III superior and posterior to anterior respectively. Already IV, V and VI are inferior 

from posterior to anterior. Muscle characteristics were described according to sex using 

summary measures (mean, standard deviation, median, minimum and maximum) and 

compared between genders using Student's t-tests. Total muscle points were described 

according to sex and compared using Mann-Whitney tests, and the total number of 

points between sides was compared using the paired Wilcoxon test. Point numbers 

according to areas were described and compared between areas using generalized 

estimation equations with interchangeable correlation matrix between sides and 

sextants, with Poisson marginal distribution and identity binding function followed by 

Bonferroni multiple comparisons to identify between which areas occurred to 

differences. The tests were performed with a significance level of 5%. Results: The 

masseteric nerve penetrates the masseter muscle in all areas described as MTrPs in the 

masseter muscle. The masseter muscle MTrPs matched the anatomical location of the 

entry points into the muscle. However, areas I and II showed, on average, statistically 

the same number of points and more than all other areas (p <0.05). Conclusion: The 

penetration areas of the masseteric nerve have been established and MTPs are found in 

the innervation zones, clinicians should focus initially on the regions of the penetration 

points, for diagnostics and therapeutic measures, such as injections, dry needling and 

soft tissue interventions. Anatomical study of nerve supply to the masseter muscle can 

provide useful additional knowledge to further understanding masticatory miofascial 

pain and to direct therapeutic interventions and diagnostic studies of 

temporomandibular junction dysfunction. 

 

 

 

 

 

Descriptors: Trigger points; Masseter muscle; Anatomy; Nerves; Myofascial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A dor crônica é um grande problema de saúde pública e sua prevalência varia de 

2 a 45% (Elliott et al., 1999). Os problemas musculoesqueléticos são responsáveis pela 

maioria dos casos de dor crônica e síndrome da dor miofascial (SDM) e sua prevalência 

é estimada em 13,7% a 47% (Sola e Bonica, 1990; Hong, 2000; White e Harth, 2001; 

Huguenin, 2004; Chen et al., 2008; Ge et al., 2009). A prevalência da SDM na 

população varia de 9%-85% (Gerwin, 2001; Fleckenstein et al., 2010; Borg e Iaccarino, 

2014). 

A SDM é clinicamente expressa pela dor referida (Ge et al., 2009), limitada 

amplitude de movimento nas articulações e uma resposta de contração local 

desencadeada pela estimulação mecânica de certas áreas musculares e fasciais (Harden 

et al., 2000). Essas áreas de hipersensibilidade local são conhecidas como pontos-

gatilho miofasciais (PGMs) (Sola e Bonica, 1990; Simons, 2001; Gran, 2003; Simons et 

al., 1999) e estão associadas a placas motoras disfuncionais (Simons, 2001; Karakurum 

et al., 2001; Simons et al., 2002; Gran, 2003; Simons, 2004) e possuem uma 

característica de banda tensa palpável mediada por uma resposta local de contração 

muscular reflexa a partir da palpação das fibras musculares. O aumento da irritabilidade 

local dá origem às dores e alterações sensitivas que podem ser localizadas ou referidas 

(Takamoto et al., 2009; Giamberardino et al., 2011). Análises eletrofisiológicas 

publicadas mostram que os PGMs ocorrem onde os pontos dolorosos e as placas 

motoras disfuncionais são confluentes (Chu, 1995; Karakurum et al., 2001; Simons, 

2001; Simons et al., 2002; Tollison et al., 2002). A SDM está associada aos PGMs 

(Srbely, 2010; Money, 2017).  

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP, 2017), 

poucos estudos têm investigado a prevalência ou incidência dos PGMs na população em 

geral.  Referem ainda que diferentes estudos têm demonstrado que os PGMs estão 

associados com muitas condições de dor como cefaleia tipo tensional, desordem 

temporomandibular, dores cervicais mecâncias, dores em ombro, epicondilalgia, 

síndrome do túnel do carpo, dor lombar, dor pélvica, dor no joelho, dor no tornozelo, 

dor pós-mastectomia, radiculopatia cervical e lombar e fibromialgia. A fisiopatologia 
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não é entendida (IASP, 2017). Os critérios de diagnóstico para pontos-gatilho (PG) 

estão em debate, mas existem três critérios de diagnósticos clínicos mínimos (1-3) e seis 

critérios de confirmação (4-9) segundo IASP: 

1. Presença de uma banda tensa palpável no ventre de um músculo esquelético. 

2. Presença de hipersensibilidade local na presença de banda tensa. 

3. Reprodução de dor referida com estimulação do local. 

4. Presença de uma resposta local de contração muscular com palpação 

instantânea da banda tensa. 

5. Presença de um sinal de salto. 

6. Reconhecimento do paciente da dor provocada (apenas para pontos-gatilho 

miofasciais ativos). 

7. Padrões de dores referidas. 

8. Fraqueza muscular ou aperto muscular. 

9. Dor com alongamento ou contração do músculo afetado. 

Clinicamente, os PGMs são identificados pela palpação de um “nó” ou banda 

tensa de músculo ou fáscia que elegem um local de dor e dor referida (Hong e Hsueh, 

1996; Simons et al., 2002; Simons et al., 1999; Lavelle et al., 2007).   

A caracterização clínica da dor miofascial é o PG. Este contém um componente 

sensorial, os nociceptores, que dão sensações de dor, juntamente com espasmos 

localizados nos músculos. O componente motor da dor miofascial é causado pelo 

excesso de acetilcolina liberado de múltiplas placas motoras disfuncionais, que causam 

contração e “nós” que se acumulam nas fibras musculares e formam uma banda 

palpável do músculo tenso, que é patognomônico de PG (Kuan, 2009). 

A região orofacial é um dos locais mais frequentes de dor crônica, com 

prevalência de 10-26% em todo o mundo (Madland et al., 2001; Macfarlane et al., 

2003). O diagnóstico mais comum das disfunções temporomandibulares (DTMs) é a dor 

muscular mastigatória e a mialgia. (LeResche, 1997).
 
O músculo masseter tem sido 

referido na dor miofascial mastigatória, (Özden et al.,2018), tendo uma significância 

clínica pelas desordens temporomandibulares, bruxismo e hipertrofia (Hu et al., 2010). 

Os sintomas de DTMs são altamente prevalentes e afetam aproximadamente 5 a 10% da 

população (NIDCR, 2017). 
 
Estudos têm reportado que pacientes com dores no pescoço 

apresentam sintomas na região orofacial (De Wijer et al., 1996; Ciancaglini et al., 1999; 

Lobbezoo et al., 2004).  

https://www.nidcr.nih.gov/
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O masseter exerce importante função na elevação da mandíbula, sendo o 

principal contribuinte para a força do seu fechamento (McComas, 1998) e, seu tamanho 

está intimamente associado à força da mordida (Sasaki et al., 1989; Raadsheer et al., 

1999).  

É um músculo multipenado retangular que se fixa proximalmente à margem 

inferior à superfície medial do processo maxilar do osso zigomático e ao arco 

zigomático. Sua inserção distal ocorre no ângulo e face lateral do ramo da mandíbula. 

Sua inervação é realizada pelo nervo massetérico, originado do nervo trigêmeo (V nervo 

craniano) (Cotrufo et al., 2011; Moore et al, 2014). 

Poucos dados anatômicos disponíveis sobre estas estruturas constituem um 

obstáculo significativo para a obtenção de uma completa compreensão da fisiopatologia 

e tratamento clínico generalizado dos PGMs. Recentemente encontramos trabalhos que 

descrevem a distribuição do nervo massetérico, porém sem relação com os PGMs (Kim 

et al., 2010). Estudos anatômicos focando o nervo massetérico e sua relação com as 

estruturas próxima têm sido feitos com interesse na reanimação facial (Cotrufo et al., 

2011; Mohanty et al., 2019), sendo esse bem descrito como um nervo doador na 

reanimação facial (Mundschenk et al., 2018). 

A descrição anatômica do nervo massetérico foi feita compartimentalizando o 

músculo masseter, mas não correlacionando aos PGMs (Kim et al., 2010). PGMs estão 

intimamente associados a placas terminais disfuncionais e estão localizados próximos 

ao centro das fibras musculares (Simons et al., 1999). Existem áreas-gatilho e PGMs na 

camada superficial do músculo masseter: dois pontos de inserção próximos da junção 

músculo-tendínea da porção superior; dois pontos na parte média e dois na porção 

inferior, próximo à inserção; existe ainda um PG na parte póstero-superior da camada 

profunda abaixo da articulação temporomandibular (ATM) (Figura 1) (Simons et al., 

1999).  
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  Simons et al., 1999 

 

Figura 1: PGMs do músculo masseter esquerdo. A: dois pontos de inserção próximos 

da junção músculo-tendínea da porção superior; B: dois pontos na parte média do 

músculo; C: dois na porção inferior, próximo à inserção; D: um PG na parte póstero-

superior da camada profunda abaixo da articulação temporomandibular.  

 

Travell e Simons, 1983 descreveram pela primeira vez os PGMs com base em 

observações clínicas, posteriormente apoiados por estudos adicionais que implicam os 

PGMs como fonte de dor musculoesquelética (Simons et al., 1999). A fisiopatologia da 

SDM está associada à disfunção da zona da placa motora (Travell e Simons, 1983; 

Simons et al., 1999; Hong e Simons, 1998; Simons et al., 2002), a região onde 

o neurônio α- motor se divide em vários ramos e fornece o músculo. (Hong e Simons, 

1998; Simons, 2008)
 

Recentemente, um estudo relatou uma distribuição coincidente de nervos 

intramusculares no músculo trapézio com os PGMs, demonstrando a estreita relação 

anatômica entre os PGMs e as placas motoras (Xie et al., 2015), apoiando a hipótese de 

que a disfunção na zona da placa motora pode ser uma causa para o desenvolvimento do 

PG e, além disso, os PGMs foram correlacionados com áreas anatômicas previamente 

descritas em relatórios clínicos (Fernández-de-las-Peñas et al., 2007; Barbero et al., 

2013). 

O estudo anatômico da inervação do músculo masseter pelo nervo massetérico e 

a sua relação com os PGMs serão de grande relevância para uma melhor compreensão 

sobre a fisiopatologia da síndrome da dor miofascial, para seu tratamento, além de 

oferecer maior subsídio para intervenções clínicas e cirúrgicas realizadas. 
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2 OBJETIVO 

 

Nosso estudo teve como objetivo descrever a distribuição dos ramos do nervo 

massetérico no músculo masseter e relacioná-la aos pontos-gatilho miofasciais. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Aspectos éticos  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo sob o protocolo de pesquisa número 106/14.   

 

3.2 Casuística  

 

Foram utilizados dezesseis cadáveres de ambos os sexos (10 femininos e 6 

masculinos) para dissecção do músculo masseter direito e esquerdo (n = 32) e 

demonstrar anatomicamente os pontos de entrada do nervo massetérico no músculo.  Os 

cadáveres estudados foram da Disciplina de Topografia Estrutural Humana do 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

preparados previamente para dissecção anatômica com ácido fenólico a 4% e 0,5% de 

formaldeído.  

  

3.3 Critérios de exclusão  

 

Cadáveres que apresentassem manipulação cirúrgica prévia, neoplasias ou 

qualquer outra anormalidade anatômica nas regiões de interesse.  

 

3.4 Procedimento de dissecção anatômica  

 

Os cadáveres foram posicionados em decúbito dorsal, assim realizou-se a 

dissecção topográfica da região massetérica. Iniciando-se por uma incisão na margem 

anterior do músculo masseter, outra incisão na margem inferior do arco zigomático e, 

por fim, uma incisão na margem inferior do ângulo e corpo da mandíbula. Rebateu-se a 

pele, o tecido celular subcutâneo, o sistema músculo aponeurótico superficial (SMAS) e 

a glândula parótida com sua fáscia. Em seguida, liberou-se as inserções do músculo 

masseter preservando o seu pedículo vásculo-nervoso. O SMAS localiza-se desde a 

porção lateral da região cervical até a fossa temporal, passando, neste trajeto, entre as 

margens anterior e posterior do músculo masseter. Na região massetérica forma tanto a 
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fáscia parotídea quanto a massetérica e na fossa temporal forma a fáscia temporal 

superficial. Agrega-se a este prolongamento cranial da fáscia cervical (lâmina 

superficial) o músculo platisma. 

 

3.5 Mensurações do músculo masseter 

 

Foram medidas as seguintes dimensões: transversal superior (A), maior 

dimensão muscular junto à margem inferior do processo maxilar do osso zigomático e 

arco zigomático; transversal inferior (B), maior dimensão muscular junto ao ângulo da 

mandíbula. Uma linha longitudinal (C) foi definida e medida entre os pontos médios das 

linhas transversal superior e inferior do músculo masseter. A linha transversal média 

(D) foi definida a partir do ponto médio da linha longitudinal e paralela a linha 

transversal superior (Figura 2).  

 

  

                                                                                                  

Figura 2: Dimensões do músculo masseter segundo sexo em relação aos segmentos A: 

transversal superior. B: transversal inferior. C: linha longitudinal do músculo masseter. 

D: linha transversal média. 

 

3.6 Delimitações dos sextantes 

 

A partir das dimensões do músculo masseter, foram medidos os pontos de 

penetração do nervo massetérico no músculo em relação às medidas transversal média e 



8 

 

longitudinal, delimitando um plano cartesiano em abscissa e ordenada, respectivamente. 

Como esses valores variam de acordo com o tamanho do músculo, foram calculados os 

valores relativos do ponto de penetração em relação à dimensão transversal média e 

longitudinal. Dessa forma, essas dimensões compõem 100% do tamanho do músculo, 

enquanto os valores de inserção do musculo compõe o valor relativo. Por convenção, 

adotou-se a intersecção dos eixos como origem e ponto zero; quadrante súpero-anterior 

com ordenada e abscissa positivas; quadrante ínfero-posterior com ordenada e abscissa 

negativas; quadrante súpero-posterior com abscissa negativa e ordenada positiva; 

quadrante ínfero-anterior com abscissa positiva e ordenada negativa (figura 3).  

Para agrupar os dados em categorias e facilitar a correlação clínica, formaram-se 

seis áreas de distribuição: a linha transversal média separa as áreas superiores das 

inferiores e foram divididas em três segmentos de tamanhos iguais. Sobre esses três 

segmentos, foram traçadas linhas perpendiculares conforme a figura 4. As áreas foram 

numeradas de I a VI, sendo I, II e III superiores e no sentido posterior para anterior 

respectivamente. Já IV, V e VI são inferiores no sentido de posterior para anterior.  

 

 

Figura 3: Vista lateral esquerda da face. Orientação da abscissa (x) e ordenada (y) do 

masseter esquerdo. Por convenção: quadrante súpero-anterior (QSA) com ordenada e 

abscissa positivas; quadrante ínfero-posterior (QIP) com ordenada e abscissa negativas; 

quadrante súpero-posterior (QSP) com abscissa negativa e ordenada positiva; quadrante 

ínfero-anterior (QIA) com abscissa positiva e ordenada negativa. 
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Figura 4: Vista lateral esquerda da face. Sextante do músculo masseter esquerdo para 

localização dos pontos de penetração do nervo massetérico. D: linha transversal média 

separa as áreas superiores das inferiores divididas em três segmentos de tamanhos 

iguais. Áreas numeradas de I a VI, sendo I, II e III superiores e IV, V e VI, inferiores no 

sentido posterior para anterior respectivamente.  

 

O nervo massetérico foi dissecado a partir da incisura da mandíbula até sua 

ramificação e penetração no músculo masseter. Foram avaliados os pontos de entrada 

dos ramos do nervo massetérico no músculo, indicados com alfinetes e com registro 

fotográfico (Nikon D52). Os pontos de penetração foram medidos em relação ao eixo 

longitudinal e transversal médio através da divisão simples dos valores e classificados 

de acordo com a área numerada de I a VI (Figura 5). 
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Figura 5: Vista lateral esquerda da face. 1: osso zigomático; 2: mandíbula; 3: músculo 

temporal; 4: músculo masseter rebatido. A: Nervo massetérico indicado na cor amarela; 

B, C, D e E indicando, na cor branca, os ramos do nervo massetérico entrando no 

músculo masseter. 

 

3.7 Análises estatísticas 

 

3.7.1 Cálculo amostral 

 

Durante os quatro primeiros procedimentos, a variabilidade máxima dos pontos 

de entrada do nervo masseter em cada área de interesse selecionada foi de 

1,25, estimando que pelo menos um ponto de entrada adicional pudesse ser encontrado 

na área mais inervada em comparação com o menos um; a amostra calculada de 16 

cadáveres foi estabelecida para ter um poder e confiança de 75 e 95%, 

respectivamente. Como nossos resultados demonstraram uma variação maior do que um 

ponto de entrada, nossa amostra reflete os resultados esperados de uma população 

maior. 
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3.7.2 Homogeneidade amostral  

 

As características quantitativas dos cadáveres foram descritas com uso de 

medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e as características 

qualitativas com uso de frequências absolutas e relativas.  

 

3.7.3 Análises dos resultados 

 

As características dos músculos foram descritas segundo sexo com uso de 

medidas resumo e comparadas entre os sexos com uso de testes t-Student (Kirkwood e 

Sterne, 2006).  

O total de pontos dos músculos foi descrito segundo sexos e comparados com 

uso de testes Mann-Whitney e também foi realizada a comparação do número total de 

pontos entre os lados com uso do teste Wilcoxon pareado (Kirkwood e Sterne, 2006).  

Foram descritos os números de pontos segundo áreas e comparados entre as 

áreas com uso de equações de estimação generalizadas com matriz de correlações 

permutável entre os lados e sextantes, com distribuição marginal Poisson e função de 

ligação identidade (McCullagh e Nelder, 1989) seguida de comparações múltiplas de 

Bonferroni (Neter, et. al., 1996) para identificar entre quais áreas (I a VI) ocorreram as 

diferenças. 

Os resultados foram ilustrados em tabelas representando as médias com os 

respectivos erros padrões. 

Para realização das análises, foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows 

versão 20.0 e, para tabulação dos dados, foi utilizado o software Microsoft Excel 2003. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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4  RESULTADOS   

  

 

Foram avaliados 32 músculos masseter de 16 cadáveres da Disciplina de 

Topografia Estrutural Humana do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, sendo 10 cadáveres do sexo feminino e 6 cadáveres do 

sexo masculino. A idade dos cadáveres variou de 43 a 95 anos (média de 78,9 anos). 

Suas alturas aproximadas mediram 1,54 a 1,90 m, com uma média de 1,71 m. O peso 

variou de 45 a 90 Kg (média de 65,2 Kg). O IMC variou de 17,3 a 31,2 Kg/m², com 

uma média de 22,1 Kg/m². Quinze eram brancos e um era da raça amarela (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Descrição das características dos cadáveres. 

Variável 
Descrição 

(N = 16) 

Idade   

média ± DP 78,9 ± 14 

mediana (mín.; máx.) 83 (43; 95) 

Sexo, n (%)   

Feminino 10 (62,5) 

Masculino 6 (37,5) 

Raça, n (%)   

Branca 15 (93,8) 

Amarela 1 (6,3) 

Altura (m)*   

média ± DP 1,71 ± 0,11 

mediana (mín.; máx.) 1,7 (1,54; 1,9) 

Peso (Kg)*   
média ± DP 65,2 ± 13,9 

mediana (mín.; máx.) 68 (45; 90) 

IMC (Kg/m²)*   

média ± DP 22,1 ± 4 

mediana (mín.; máx.) 21,6 (17,3; 31,2) 

* Somente 10 cadáveres possuem as informações 

 

Quando comparadas as dimensões do masseter direito e esquerdo segundo sexo 

em relação à linha transversal superior (A); transversal inferior (B); longitudinal (C) e 

linha transversal médio (D), conforme exposto na tabela 2, verificamos que as medidas 

realizadas no músculo masseter não diferiram em média estatisticamente significativa 

entre cadáveres do sexo feminino e masculino (p > 0,05). 
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Tabela 2. Descrição das medidas do masseter segundo sexos e resultado das 

comparações. 

Variável 
Sexo Total 

P 
Feminino (N = 10) Masculino (N = 6) (N = 16) 

Músculo masseter direito         

A       0,237 

média ± DP 4,39 ± 0,89 3,87 ± 0,68 4,19 ± 0,84   

mediana (mín.; máx.) 4,55 (2,72; 5,5) 3,73 (3,13; 5) 4,5 (2,72; 5,5)   

B       0,262 

média ± DP 3,69 ± 0,43 3,33 ± 0,8 3,55 ± 0,6   

mediana (mín.; máx.) 3,5 (3,22; 4,5) 3,36 (1,98; 4,5) 3,5 (1,98; 4,5)   

C       0,100 

média ± DP 5,38 ± 0,99 6,2 ± 0,71 5,68 ± 0,96   

mediana (mín.; máx.) 5,21 (4,2; 7) 6,31 (4,95; 7) 5,63 (4,2; 7)   

D       0,174 

média ± DP 3,95 ± 0,65 3,62 ± 0,28 3,83 ± 0,55   

mediana (mín.; máx.) 4,2 (2,84; 4,5) 3,49 (3,39; 4,1) 3,8 (2,84; 4,5)   

Músculo masseter esquerdo         

A       0,656 

média ± DP 3,73 ± 0,84 3,53 ± 0,87 3,65 ± 0,83   

mediana (mín.; máx.) 4 (2,16; 4,5) 3,37 (2,6; 5) 3,9 (2,16; 5)   

B       0,208 

média ± DP 3,63 ± 0,75 3,15 ± 0,63 3,45 ± 0,72   

mediana (mín.; máx.) 3,75 (2,58; 4,6) 3,35 (1,98; 3,6) 3,54 (1,98; 4,6)   

C       0,242 

média ± DP 5,28 ± 0,92 5,81 ± 0,69 5,48 ± 0,86   

mediana (mín.; máx.) 5,25 (3,7; 7) 5,9 (4,9; 6,81) 5,59 (3,7; 7)   

D       0,710 

média ± DP 3,64 ± 0,68 3,52 ± 0,43 3,6 ± 0,58   

mediana (mín.; máx.) 3,76 (2,13; 4,5) 3,52 (3,05; 4) 3,56 (2,13; 4,5)   

Teste t-Student         

 

 

Todos os pontos de entrada localizados no ventre muscular, em todos os 

cadáveres, foram identificados como pontos do nervo massetérico no músculo masseter. 

Observou-se que o número de pontos de entrada dos ramos do nervo massetérico no 

músculo masseter foi estatisticamente igual entre os sexos (feminino e masculino) (p > 

0,05) e também não diferiu estatisticamente entre os lados (direito e esquerdo) do 

masseter (p = 0,165) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Descrição dos pontos de entrada dos ramos do nervo massetérico no músculo 

masseter segundo sexo e lado e resultado das comparações. 

Variável 
Sexo Total 

P 
Feminino (N = 10) Masculino (N = 6) (N = 16) 

Músculo masseter total       0,492 

média ± DP 11 ± 4,42 8,83 ± 2,71 10,19 ± 3,92   

mediana (mín.; máx.) 12 (6; 16) 8 (6; 14) 8,5 (6; 16)   

Músculo masseter direito       0,220 

média ± DP 5,5 ± 2,27 4 ± 1,26 4,94 ± 2,05   

mediana (mín.; máx.) 5,5 (3; 8) 3,5 (3; 6) 4 (3; 8)   

Músculo masseter esquerdo       0,792 

média ± DP 5,5 ± 2,22 4,83 ± 1,72 5,25 ± 2,02   

mediana (mín.; máx.) 6,5 (3; 8) 4,5 (3; 8) 5 (3; 8)   

p*     0,165   

Teste Mann-Whitney; * Teste Wilcoxon pareado       

 

Constatou-se que, em média, o número de pontos de entrada dos ramos do nervo 

massetérico no músculo masseter difere estatisticamente entre os sextantes avaliados (p 

< 0,001) (figura 6) (Tabela 4). 

 

 

Figura 6: Sextante do músculo masseter esquerdo. Porcentagem de pontos de entrada 

do nervo por área. Áreas numeradas de I a VI, sendo I, II e III superiores e IV, V e VI 

inferiores no sentido posterior para anterior respectivamente.  
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Tabela 4. Descrição do número de pontos de entrada dos ramos do nervo massetérico 

segundo sextantes. 

Sextante média ± DP mediana (mín.; máx.) p 

1 1,16 ± 1,14 1 (0; 4) 

<0,001 

2 1,81 ± 1,26 2 (0; 4) 

3 0,72 ± 0,96 0 (0; 3) 

4 0,34 ± 0,65 0 (0; 2) 

5 0,59 ± 0,8 0 (0; 3) 

6 0,47 ± 0,84 0 (0; 3) 

EEG com distribuição Poisson e função de ligação identidade   

 

Dentre as áreas de distribuição, verificamos que na área I houve, em média, 

estatisticamente mais pontos que nas áreas IV e VI (p = 0,002 e p = 0,030 

respectivamente) e a área II apresentou, em média, estatisticamente mais pontos que 

todas as demais áreas (p < 0,05), exceção apenas da área I, que apresentou, em média, 

estatisticamente o mesmo número de pontos que na área II (p = 0,433) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Comparações entre sextantes do número de pontos de entrada dos ramos do 

nervo massetérico no músculo masseter. 

Comparação dos 

sextantes 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

1 - 2 -0,66 0,30 1 0,433 -1,54 0,23 

1 - 3 0,44 0,24 1 >0,999 -0,26 1,14 

1 - 4 0,81 0,21 1 0,002 0,18 1,44 

1 - 5 0,56 0,23 1 0,222 -0,11 1,24 

1 - 6 0,69 0,22 1 0,030 0,03 1,34 

2 - 3 1,09 0,28 1 0,001 0,28 1,91 

2 - 4 1,47 0,26 1 <0,001 0,71 2,23 

2 - 5 1,22 0,27 1 <0,001 0,42 2,01 

2 - 6 1,34 0,27 1 <0,001 0,57 2,12 

3 - 4 0,38 0,18 1 0,556 -0,15 0,90 

3 - 5 0,13 0,20 1 >0,999 -0,46 0,71 

3 - 6 0,25 0,19 1 >0,999 -0,31 0,81 

4 - 5 -0,25 0,17 1 >0,999 -0,75 0,25 

4 - 6 -0,12 0,16 1 >0,999 -0,59 0,34 

5 - 6 0,13 0,18 1 >0,999 -0,40 0,65 

Comparações múltiplas de Bonferroni           
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Diferentes estudos científicos já foram publicados descrevendo o trajeto do 

nervo massetérico no músculo masseter.  Nosso relato baseou-se na premissa de que os 

pontos de entrada do nervo no músculo masseter podem ter estreita relação anatômica 

com pontos-gatilho miofasciais relacionados a distúrbios dolorosos da região 

facial. Essa hipótese foi estudada nas inervações do músculo trapézio, glúteo máximo e 

abdutor do hálux (Akamatsu et al., 2015; Wada et al., 2020). 
 

Mesmo que houvesse alguma indicação de que os PGMs estivessem sempre no 

mesmo local, consideramos a indicação de PGMs frequentemente observada por 

Travell (1983) e Simons (1999), por não existirem dados prévios a respeito da 

localização no músculo masseter. Travell (1983)
 
e Simons (1999)

 
descreveram áreas-

gatilho e PGMs na camada superficial do músculo masseter: dois pontos de inserção 

próximos à junção do tendão superior, dois pontos no meio e dois na porção inferior 

próximo à inserção. Há também um PGM na porção póstero-superior da camada 

profunda abaixo da articulação temporomandibular. 

Os nervos são responsáveis por conduzir os impulsos elétricos em uma via 

eferente para que ocorra contração muscular por meio da liberação de acetilcolina nas 

placas terminais (Machado, 1983). Alguns autores sugerem que a liberação excessiva de 

acetilcolina nas placas terminais seja o principal fator envolvido no desenvolvimento de 

PGMs (Travell e Simons, 1983; Simons et al., 1999; Hong e Simons, 1998; Simons, 

2008). A terminação do axônio na fibra muscular define uma área conhecida como 

placa motora. Essas placas motoras estão geralmente localizadas próximas ao meio da 

fibra do músculo (Basmajian e De Luca, 1985).  

A liberação excessiva desse neurotransmissor causa inflamação neurogênica, 

interage com placas terminais disfuncionais, promovendo encurtamento dos sarcômeros 

e formação de bandas musculares precursoras. Essas bandas, comumente encontradas 

em estado latente em indivíduos assintomáticos, podem ser ativadas em resposta a 

fatores predisponentes (Bonakdar, 2018). Acredita-se que esses fatores sejam as causas 

exclusivas dos PG ativos. Uma vez ativados, os PG são associados à disfunção 

multissistêmica, especialmente vascular e neurológica (Bonakdar, 2018). Evidências 

preliminares sugerem que a entrada nociceptiva prolongada do PG pode sensibilizar os 
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neurônios do corno dorsal, enquanto que o fenômeno da dor referida no PG pode, de 

fato, ser o resultado da sensibilização central (Fernandez-de-las-Peñas e Dommerholt, 

2014). 

A concentração aumentada de acetilcolina na fenda sináptica, alterações no 

receptor de acetilcolina e alterações na atividade da acetilcolinesterase são consistentes 

mecanismos conhecidos na disfunção da placa terminal e podem explicar o aumento da 

atividade elétrica da placa terminal que é visto nos PGMs ativos (Gerwin et al., 2004). 

IASP (2017) refere que a fisiopatologia não está esclarecida e que um número de 

alterações morfológicas, neurotransmissores, características neurossensoriais, 

características eletrofisiológicas e deficiências motoras foram implicadas em sua 

patogênese. O fato é que essas alterações ocorrem através de sinais transmitidos pelos 

nervos. 

Alguns autores estabeleceram um mapa de distribuição dos nervos 

intramusculares e sugeriram que a disfunção na zona de inervação intramuscular (ZI) é 

responsável pelo desenvolvimento do ponto-gatilho (Barbero et al., 2013; Xie et al., 

2015). 

Assim, considerando a correlação entre as inervações e os PGMs, existe uma 

possível ligação anatômica entre os pontos de entrada do nervo e os PGMs que poderia 

ser observada comparando a localização clinicamente descrita dos PGMs com a 

distribuição do ramo nervoso para o músculo correspondente. Em distúrbios faciais 

dolorosos nos quais o músculo masseter está envolvido, a identificação do padrão de 

ramificação do nervo masseter pode fornecer suporte para a identificação clínica de 

PGMs e alvos para abordagens terapêuticas. 

A correspondência da localização dos PG clinicamente descritos na SDM, 

juntamente com a topografia anatômica dos pontos de entrada do nervo massetérico no 

músculo masseter parece ser uma explicação lógica para atividade desencadeada dos 

PGMs.  

Em nosso estudo, encontramos uma relação anatomoclínica consistente entre os 

pontos de entrada dos ramos do nervo massetérico no músculo masseter e os PGMs no 

respectivo músculo. No entanto, não podemos saber se o número de pontos está 

relacionado com sua dimensão, pois não houve diferença nas dimensões. Não sabemos 

dizer se há mais pontos em masseteres maiores.   
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Através da divisão do músculo masseter em seis áreas para localização dos 

pontos de penetração do nervo massetérico, observamos diferença estatisticamente 

significativa entre as áreas avaliadas.  

Nossa metodologia seguiu o padrão de Akamatsu et al., (2017) para avaliar a 

localização dos pontos de penetração dos ramos dos nervos no ventre muscular através 

da dissecção anatômica.  

Nossos achados evidenciaram pontos de entrada do nervo massetérico em todos 

os sextantes distribuídos no músculo. Considerando a anatomia da superfície do 

músculo masseter, nossos achados anatômicos foram semelhantes à localização dos 

PGMs descritos por Travell (1983)
 
e Simons et al., (1999). 

Haddad et al., (2012) compartimentalizaram o músculo masseter em nove áreas 

e observaram por meio de exame termográfico e algometria de pressão, presença de PG 

em todas as áreas do músculo. Ainda que nossa compartimentalização tenha sido seis 

áreas, e a de Haddad nove, os dois estudos contemplam cobertura total do músculo. 

Desta maneira, forneceu-nos importante relação entre os pontos de entrada do nervo e 

os PG. Akamatsu et al., (2015; 2017) analisaram através de dissecção anatômica os 

pontos de penetração dos nervos no ventre muscular dos músculos trapézio e glúteo 

máximo e abdutor do hálux (Wada et al., 2020) e encontraram relação com as regiões de 

PG descritas clinicamente por Travell, (1983)
 
e Simons et al., (1999), desta forma, 

fundamentando nossos achados em concordância com os achados de Akamatsu, quando 

relacionamos os PG com os pontos de entrada dos nervos, mesmo sendo em músculos 

diferentes. Assim sendo, comparamos nossos achados com os descritos por Travell, 

(1983)
 
e Simons et al., (1999), reforçando a relação dos PG e a liberação excessiva de 

acetilcolina nas placas terminais. Apesar de as localizações sugeridas dos PGMs 

parecerem bastante precisas, sem atribuir significado absoluto a esses marcadores, ainda 

falta correlação anatômica.  

Nosso principal achado foi que na área II (superior e média) apresentou, em 

média, estatisticamente mais pontos que todas as demais áreas, exceto a área I. Estes 

achados estão de acordo com os achados de Kim et al., (2010), que 

compartimentalizaram o musculo masseter também em seis áreas, mas com objetivo de 

determinar o padrão de distribuição intramuscular do nervo massetérico, fornecendo 

informações sobre o local mais eficiente e seguro para a injeção de toxina botulínica no 

tratamento da hipertrofia massetérica e não relacionado aos PG, observando que a 
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maioria dos ramos do nervo massetérico originou-se na área II, com ramificações do 

nervo confinado principalmente  na área V, de acordo com o ponto de injeção de toxina 

botulínica que é atualmente usado clinicamente, a qual também reflete a área V da 

divisão de nosso estudo, porém esta área não apresentou diferença estatisticamente 

significativa.  

Verificamos que a área I (superior e posterior) apresentou estatisticamente mais 

pontos que nas áreas IV e VI, sendo, desta forma, a segunda área com mais penetrações 

do nervo massetérico. Segundo Simons et al., (1999) os PG na região superior do 

músculo masseter referem dor na região inferior da maxila, dentes molares e gengiva, 

sendo referida nas sinusites, onde, em nossos achados, correspondem às áreas I e II. O 

PG referido por Simons et al., (1999) na parte posterior e superior da camada profunda 

do músculo, abaixo da articulação temporomandibular (ATM) corresponde à área I na 

nossa classificação. Em nosso estudo encontramos um maior número de penetrações do 

nervo nessas áreas, provavelmente devido à região ser a “porta” de entrada do nervo 

para o músculo. Kaya et al., (2014) referem maior número de ramificações nervosas do 

nervo massetérico na metade superior do músculo em dissecções de 12 masseteres de 

cadáveres fixados, em concordância com nossos achados. 

A dor na margem anterior e superior do músculo masseter refletem dor nos 

pré-molares e molares inferiores próximo à região inferior da mandíbula (Simons et al., 

1999) que corresponde à área III do nosso estudo. 

Os PG aqui referidos como pontos de penetração do nervo correspondem às 

áreas IV, V e VI de nosso estudo, onde encontramos uma porcentagem menor de pontos 

de penetração do nervo massetérico.  

Kim et al., (2010) relataram maior número de ramificações nervosas na área 

inferior e média do músculo masseter relacionando este achado com área de segurança 

de aplicação de toxina botulínica; fizeram apenas constatação, não fizeram contagem 

estatística, deixando dúvidas quanto aos achados. Desta maneira, não estamos 

concordes, uma vez que, em nossos achados, os pontos de penetração nervosa foram 

prevalentes na metade superior do músculo (região superior e média e superior e 

posterior). Não sabemos o motivo desta discrepância, mesmo estimando algumas 

possíveis diferenças na determinação do sextante e na profundidade da camada 

muscular que foram consideradas. Talvez se o autor tivesse realizado uma análise 
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estatística de suas descobertas, os resultados seriam um tanto distintos do que eles 

relataram. 

Em um estudo topográfico da ATM, Johansson et al., (1990) observaram que o 

nervo massetérico atingiu a região ântero-medial da articulação. O nervo massetérico 

desceu em um curso póstero-anterior, de superior para inferior próximo à parte ântero-

medial da cápsula da ATM através músculo masseter. Kaya et al., (2014), por meio de 

dissecção anatômica, constataram em todos os casos que a metade superior do músculo 

masseter recebeu mais fibras do nervo massetérico que a metade inferior do músculo. 

Sendo assim, acreditamos que a maior concentração dos pontos de entrada do nervo nas 

áreas II e I esteja relacionada principalmente aos tecidos alvos do nervo massetérico 

próximos a sua entrada no músculo masseter. Um maior número de pontos de 

penetração nervosa nas áreas I e II sugere que essas regiões sejam a de manifestação de 

maior queixa de dor miofascial no músculo masseter, provavelmente devido a maior 

incidência de problemas na região da maxila (Molina et al., 2011; Ritter et al., 2011; 

Barbosa et al., 2019). 

Nossa hipótese foi que os PGMs devem estar relacionados à inervação muscular. 

Desse modo, nosso estudo apresenta-se em concordância com o estudo de Akamatsu et 

al., (2013; 2017) e Wada et al., (2020), reforçando nossa hipótese, pois os autores 

encontraram pontos de penetração dos ramos dos nervos no ventre muscular 

compatíveis com as regiões onde os PGMs foram descritos clinicamente. 

Özden et al., (2018), em seu estudo, mostrou o envolvimento do músculo 

masseter na dor miofascial mastigatória, através de um ensaio clínico randomizado. Os 

pacientes apresentaram redução significativa da dor, mostrando, desta forma, que o 

músculo masseter está envolvido na desordem temporomandibular miofascial.  

Biasotto-Gonzalez, (2005) descreve quatro PG no músculo masseter com suas 

respectivas áreas de dor referida, três dos quatro pontos estão localizados na região 

superior do músculo masseter, da porção média e posterior, localizações que refletem as 

áreas II e I dos nossos achados. 

Nossos resultados demonstram a importância clínica do músculo masseter 

bilateralmente, pois apresenta íntima relação quanto à característica dolorosa na região 

orofacial, sabendo que as informações nociceptivas são conduzidas ao sistema nervoso 

central pela inervação periférica, sendo, neste caso, o nervo massetérico responsável por 



21 

 

essa condução. Santos et al., (2005) relatam que o músculo masseter é o sítio mais 

sensível na presença de desordens temporomandibulares. 

Abordagens como acupuntura, tratamento com agulhamento seco ou outros tipos 

de terapia têm sido utilizados para aliviar os sintomas causados por distúrbios 

relacionados aos PGMs e a melhora clínica tem sido relatada por alguns autores 

(Fernandez-de-las-Peñas e Svensson, 2016). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

As áreas de penetração do nervo massetérico foram estabelecidas e os PGMs são 

encontrados nas zonas de inervação. Os profissionais da área médica devem se 

concentrar inicialmente nas regiões dos pontos de penetração, para diagnósticos e 

medidas terapêuticas, como injeções, agulhamento seco e intervenções em tecidos 

moles. O estudo anatômico do suprimento nervoso para o músculo masseter pode 

fornecer conhecimento adicional útil para uma melhor compreensão da dor miofascial 

mastigatória e para direcionar intervenções terapêuticas e estudos diagnósticos de 

disfunção da junção temporomandibular. 
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