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RESUMO
STEFANI FM. Estudo Eletromiográfico do Padrão de Contração Muscular
da Face de Adultos. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2008. 80p.
CRIVELLO OJr. Orientador.
A motricidade orofacial é a especialidade da Fonoaudiologia, que tem
como objetivo a prevenção, diagnóstico e tratamento das alterações
miofuncionais do sistema estomatognático. Atualmente, muitos pesquisadores
desta área, nacional e internacionalmente, têm buscado metodologias mais
objetivas de avaliação e conduta. Dentre tais aparatos está a eletromiografia de
superfície (EMG). A EMG é a medida da atividade elétrica de um músculo.
Os objetivos deste trabalho foram o de identificar, por meio da
EMG, a atividade elétrica dos músculos faciais de adultos saudáveis durante
movimentos faciais normalmente utilizados terapeuticamente na clínica
fonoaudiológica, para identificar o papel de cada músculo durante os
movimentos e para diferenciar a atividade elétrica destes músculos nestes
mesmos movimentos, bem como avaliar a validade da EMG na clínica
fonoaudiológica.
Foram avaliadas 31 pessoas (18 mulheres) com média de idade
de 29,48 anos e sem queixas fonoaudiológicas ou odontológicas. Os eletrodos
de superfície bipolares foram aderidos aos músculos masseteres, bucinadores
e supra-hióides bilateralmente e aos músculos orbicular da boca superior e
inferior. Os eletrodos foram conectados a um eletromiógrafo EMG 1000 da Lynx
Tecnologia Eletrônica de oito canais, e foi pedido que cada participante
realizasse os seguintes movimentos: Protrusão Labial (PL), Protrusão Lingual
(L), Inflar Bochechas (IB), Sorriso Aberto (SA), Sorriso Fechado (SF),
Lateralização Labial Direita (LD) e Esquerda (LE) e Pressão de um lábio contra
o outro (AL).
Os dados eletromiográficos foram registrados em microvolts (RMS) e foi
considerada a média dos movimentos para a realização da análise dos dados,
que foram normalizados utilizando como base o registro da EMG no repouso e
os resultados demonstram que os músculos orbiculares da boca inferior e
superior apresentam maior atividade elétrica que os outros músculos na maior
parte dos movimentos, com exceção dos movimentos de L e SF, Nos
movimentos de LD e LE, os orbiculares da boca também estavam mais ativos,
mas os músculos bucinadores demonstraram participação importante,
especialmente o bucinador direito em LD A Protrusão Lingual não demonstrou
diferenças significativas entre os músculos estudados. O SA teve maior
participação do orbicular da boca Inferior que o superior, e demonstrou ser o
movimento que mais movimenta os músculos da face como um todo e o
músculo com maior atividade durante o SF foi o bucinador.
Concluímos que o aparato da EMG é eficiente não só para a avaliação
dos músculos mastigatórios, mas também dos da mímica, a não ser no

movimento de Protrusão lingual, onde o EMG de superfície não foi eficiente. Os
músculos orbiculares foram mais ativos durante os movimentos testados,
portanto, são também os mais exercitados durante os exercícios de motricidade
oral. O movimento que envolve a maior atividade dos músculos da face como
um todo foi o Sorriso Aberto.
Descritores: 1.Eletromiografia/ utilização 2.Músculos faciais 3.Contração
muscular 4.Expressão facial 5.Adulto

SUMMARY

STEFANI FM. Electromyographic Study of Muscular Contraction Patterns
in Adults. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2008. 80p.
Speech Therapy has been considered subjective during many years due
to its manual and visual methods. Many researchers have been searching for
more objective methodology of evaluation, based on electronics devises. One of
them is the EMG- Surface Electromyography, which is the electric unit measure
of a muscle. Literature presents many works in TMJ and Orthodontics areas,
special attention to the chewing muscles- temporal and masseter- for been
bigger muscles, presenting more evident results in EMG. Less attention is paid
for mimic muscles. The objective of our work is to identify, by means of EMG,
the electrical activity of facial muscles of healthy adults during facial movements
normally used in speech therapy clinic, to identify the role of each muscle during
movements and to differentiate the electrical activity of these muscles during this
movements. 31 volunteers have been evaluated (18 women) with mean age of
29,84 years, no speech therapy or odontological complains. Bipolar surface
electrodes have been adhered to masseter, buccinator and suprahyoid muscles
bilaterally and to superior and inferior orbicular oris muscles. Electrodes were
connected to a EMG 1000 from Lynx Tecnologia Eletrônica of 8 channels, and it
was asked each participant to carry out the following movements: Labial
Protrusion (PL), Lingual Protrusion (L), Cheek Inflating (CI), Opened Smile (OS),
Closed Smile (CS), Labial Lateralization (LL) and pressure of one lip against the
other (LP). EMG data was registered in microvolts (RMS) and the movement
media was considered for data analyses, which were normalized using as bases
the rest EMG and results show that orbicular oris are more electric activity than
other muscles in PL, CI, OS, LL and LP. In LL movements, orbicularis oris also
showed greater activity, but buccinator muscles showed effective participation in
movement, especially in right LL. L didn’t show any differences between
evaluated muscles. Buccinator was the most active muscle during CS. We
concluded that Orbicularis Ores were the most active muscles during the tasks,
exception made to L and CS. In L no muscle was significantly higher and in CS
Buccinators were the most active. Opened Smile is the movement where the
muscles are more activated in a role. This results shows that EMG is of great
use for mimic muscles evaluation, but should be used carefully in specific
tongue assessment.

Descriptors: 1.Electromyography/ utilization 2.Facial muscles 3.Muscle
contraction 4.Facial expression 5.Adult
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INTRODUÇÃO

A capacidade da mobilidade, nos seres vivos mais evoluídos, apresentase especialmente desenvolvida através das células ou fibras musculares, que
são organizadas nos músculos. As fibras musculares são excitáveis como as
células nervosas, contudo, não são especializadas na condução de impulso e
sim de contração muscular, de modo que sua atividade leva aos diversos
movimentos, mediante tensão e encurtamento1.
O músculo esquelético apresenta dois tipos de contração: a isotônica e a
isométrica, conforme os pontos de fixação do músculo. Se o músculo estiver
fixo por uma extremidade e na outra houver uma carga móvel e constante,
teremos, após estímulo, uma contração isotônica, caracterizada por um tipo de
contração em que a força desenvolvida é mantida constante. Ao se contrair, o
músculo se encurta, causando o movimento da carga. O músculo pode encurtar
até 70% do seu comprimento.
No entanto, quando na mesma preparação de movimento se fixam duas
extremidades do músculo, não permitindo variação de seu comprimento, então,
temos uma contração isométrica, e há aumento de força e tensão. Isso quer
dizer que contração não significa, necessariamente, encurtamento de um
músculo.
Na realidade, a maior parte das contrações não é isométrica nem
isotônica, mas sim um padrão misto.

Nem todo o músculo é ativado durante uma tarefa, portanto, geralmente
tensões submáximas são produzidas, mesmo nas atividades isométricas, como
apertar os dentes. Segundo Hannam2, nenhum músculo se contrai de forma
isolada nem unilateralmente; portanto, as tensões produzidas por um músculo
durante uma função fazem parte de um conjunto de vetores funcionais que
alteram a mandíbula, dentes e a Articulação Temporomandibular (ATM).
O padrão condutual próprio da boca refere-se à sua capacidade de
expressar comportamentos de modo a fazer outro indivíduo compreender, como
é o caso, por exemplo, da fala ou até processos mais simples, como o balbucio
e as vocalizações do bebê, sem excluir as condutas faciais, o sorriso, o riso.
Isso permite uma intercomunicação precisa, que ajusta a fisiologia segundo a
natureza da comunicação oral. No mesmo sentido estão o beijo e a mordida
que permitem, respectivamente, aproximação ou afastamento condutual3.
A eletromiografia (EMG) é a medida da atividade elétrica de um músculo.
Este sinal elétrico é, geralmente, muito pequeno, portanto, deve ser registrado,
diferencialmente, entre dois eletrodos colocados próximos um ao outro,
aderidos ao músculo4. A diferença entre esses dois eletrodos ocorre pelo
potencial de ação gerado pelo músculo. A EMG de superfície se dá pela ação
das interferências das correntes elétricas das fibras musculares que estão
localizadas sob os eletrodos.
Segundo Portney5, a EMG é, essencialmente, o estudo da unidade
motora. As unidades motoras são compostas por uma célula do corno anterior,
um axônio, suas junções neuromusculares, além de todas as fibras musculares

inervadas por esse axônio, que conduz o impulso nervoso para todas as fibras
musculares, fazendo-as sofrer despolarização de modo quase simultâneo. A
despolarização produz atividade elétrica, que se manifesta como um potencial
de ação de uma unidade motora, registrada por meio de gráficos, em um
eletromiograma.
O estudo sobre as ações musculares em humanos está restrito a
suposições baseadas em registros eletromiográficos6. Tentativas sérias de se
tentar descrever as ações dos músculos mastigatórios iniciaram-se na década
de 50. Primeiramente, os autores registraram, por meio de eletromiografia de
superfície, a atividade bioelétrica dos músculos temporal anterior e posterior e
masseter superficial. A eletromiografia realizada com eletrodos intramusculares
(agulhas) permite alcançar músculos mais profundos, não acessíveis por meio
de eletromiografia de superfície.
O sinal EMG é o resultado de muitos fatores fisiológicos, anatômicos e
técnicos. Portanto, mesmo que todas as influências fossem caracterizadas e
isoladas, a capitulação analítica seria, ainda assim, complicada pela não
homogeneidade dos tecidos entre as membranas musculares e o eletrodo de
detecção7.
As fibras musculares mudam seu comprimento durante uma contração e,
portanto, o eletrodo de detecção deveria mudar junto com o músculo. No
entanto, isso é quase impossível na prática, pois os eletrodos são fixos à pele,
que não muda de comprimento na mesma proporção dos músculos. A

estabilidade do sinal só pode ser melhorada se a contração permanecer
isométrica.
Apesar de todos os problemas que a EMG de superfície encontra em sua
interpretação e realização, o conhecimento atual indica que, analisando
corretamente o sinal EMG detectado de maneira não invasiva, é possível medir
quantitativamente os subprodutos bioquímicos produzidos em um só músculo
durante uma contração sustentada, o que abre portas a muitas aplicações
práticas.
Grande parte dos estudos realizados em musculatura facial, com o uso
de eletromiografia, é realizado na área da ortodontia, comparando indivíduos
com oclusão normal e maloclusão 8,9,10,11. Em sua maioria, toda a ênfase é dada
ao músculo orbicular, seguido do músculo do mento. A maior parte dos estudos,
também, é realizada com um número restrito de participantes, devido,
provavelmente, à dificuldade da análise da EMG.
Não há, portanto, estudos conclusivos a respeito do padrão de contração
da musculatura facial em indivíduos sem queixas, pois, uma vez que os grupos
controle são compostos de poucos indivíduos, e, no geral, os estudos visam
analisar patologias (geralmente oclusais), os grupos controle são apenas
utilizados como forma de se comparar àqueles indivíduos com a patologia em
questão.
São poucos, também, os estudos que relatam terapêuticas objetivas para
os músculos da mímica facial, ou mesmo que relatem como os exercícios

orofaciais, amplamente aplicados nas clínicas fonoaudiológicas, podem ter sua
eficácia avaliada de forma objetiva.
A

fonoaudiologia,

mais

especificamente

a

área

de

Motricidade

Orofacial12, teve como única forma de atuação a avaliação e terapêutica clínica,
baseando-se apenas em análises visuais e táteis e, como não dizer, muito
subjetivas e pessoais, para seus diagnósticos e intervenções. A situação até
hoje não se modificou muito e nem deve ser deixada de lado, no entanto, o
advento da EMG e outros métodos de análise objetiva, vêm criando uma nova
forma de rever sua forma de diagnóstico e terapêutica e ampliando sua área
científica.

1.1-

OBJETIVOS

A presente pesquisa teve como objetivos: a) comparar a participação dos
músculos orbiculares da boca, masseteres, bucinadores e supra-hióides
durante oito movimentos faciais clinicamente utilizados por fonoaudiólogos em
terapia fonoaudiológica; b) comparar a atividade de cada um dos músculos
supracitados ao longo destes movimentos; c) avaliar a efetividade da
Eletromiografia de superfície em uso clínico na fonoaudiologia.

2-

REVISÃO DA LITERATURA

Os músculos da face estudados foram13:
-

M. Orbicular da boca: ordenam-se elipticamente em torno da boca.

São compostos por feixes que seguem em diversas direções. Divide-se em uma
parte labial e uma marginal. As fibras superiores e inferiores se encontram e
cruzam na região do ângulo da boca. Algumas fibras infiltram-se por entre as
fibras do M. Bucinador. Suas funções são: manter leve contato entre os lábios
superior e inferior. Quando em contração projeta os lábios para frente.
-

M. Bucinador: forma as paredes laterais da boca, ou as bochechas. É

um músculo quadrangular que tem sua origem no processo alveolar da maxila e
mandíbula na região do 1º e 2º molares e da rafe pterigomandibular. As fibras
têm sentido póstero-anterior, e intercalam-se às fibras do M. Orbicular da boca.
Suas funções são: tracionar o ângulo da boca em sentido antero-posterior.
Contrai as bochechas contra os dentes.
-

M. Masseter: origina-se no arco zigomático e seguem para trás/baixo

inserindo-se no ângulo externo da mandíbula. Sua função é de elevar a
mandíbula.
-

M. Supra-hióides: são músculos que se estendem da base do crânio

ou da mandíbula em direção ao hióide e são todos simétricos. São eles: M.
Digástrico (seu ventre anterior ergue o hióide para frente/cima quando o ponto
fixo está na mandíbula; abaixa a mandíbula quando está fixo no osso hióide.);
M. Estilo-hióideo (ergue o hióide ou inclina a cabeça para trás); M. Milo-hióideo

(ergue o hióide, contrai o soalho da boca e comprime a língua contra o palato.
Importante na deglutição); M. Gênio-hióideo (quando fixo na mandíbula, ergue o
hióide para frente/cima. Quando fixo no hióide, rebaixa a mandíbula).
Os músculos faciais, em especial os da expressão facial, não possuem
as bainhas faciais características dos músculos esqueléticos14. Seu tamanho,
forma e grau de desenvolvimento dependem de idade, gênero e dentição, bem
como de variações individuais intrínsecas. Muitas de suas fibras inserem-se na
pele da face, o que permite diversas combinações de expressão facial que
observamos em nosso cotidiano. Os lábios são a parte mais móvel da face, em
virtude dos numerosos músculos faciais que atuam sobre eles. Como os
músculos da face e dos lábios são intrinsecamente relacionados, apresentam
uma unidade funcional.
O principal músculo que atua sobre os lábios é o orbicular da boca. É um
músculo complexo, composto por fibras intrínsecas e extrínsecas, algumas
exclusivas dos lábios e outras de outros músculos faciais que se inserem nos
lábios. Existe uma camada profunda e uma superficial de fibras, a primeira
formada por anéis concêntricos e a segunda, para qual convergem os outros
músculos da face.
O Orbicular da boca é um esfíncter que, contraído, fecha a boca e
enruga os lábios14. Como o lábio inferior depende mais dos movimentos
mandibulares, ele é o mais móvel dos dois, e também mais rápido. A maioria
dos músculos da expressão facial insere-se nos lábios, uma característica que
explica o grande de repertório de movimentos labiais. Por exemplo, para a

produção dos fonemas /p/ e /b/, o lábio inferior percorre quase o dobro da
distância que o superior. O lábio inferior é menos variável na geração de um
nível de força estática do que o superior. No entanto o lábio superior é mais
estável que o inferior.
O bucinador é o principal músculo da bochecha, sendo o mais profundo
da musculatura facial e extrínseca dos lábios. As fibras do bucinador têm trajeto
horizontal para frente e para medial e mesclam-se com as fibras dos lábios. As
fibras da porção central convertem para o ângulo da boca e, antes da inserção,
se cruzam, assim, as fibras inferiores da porção central entram no lábio
superior, enquanto as superiores entram no inferior. As fibras superiores não se
cruzam, entrando diretamente no lábio superior, enquanto a porção inferior
converge diretamente para o lábio inferior. Devido a essa anatomia, os
bucinadores podem comprimir lábios e bochechas contra os dentes e lateralizar
os lábios.
O músculo masseter é o mais poderoso da mastigação. Espesso, chato
e em forma de quadrilátero, cobre a face externa do ramo ascendente da
mandíbula e pode ser dividido em feixe externo e interno. As fibras externas são
bem mais extensas que as internas. Ao se contrair, esse músculo fecha os
maxilares. O feixe superficial eleva-se em ângulo reto com o plano oclusal dos
molares, gerando pressão sobre tais dentes. A porção profunda, além de
fechamento da mandíbula, também promove a retração. O masseter é
totalmente adaptado para a força. Ele se contrai de forma lenta, no entanto com
muita força.

A unidade funcional que produz ação muscular é a unidade motora, que
consiste de uma célula nervosa (o corpo e seus prolongamentos) e todas as
fibras musculares por ela inervadas. O prolongamento da célula nervosa,
denominada axônio, divide-se em fibrilas axônicas imediatamente antes de
desembocarem em placas terminais musculares, que ficam em contato direto
com as fibras musculares. Cada unidade motora pode incluir desde algumas até
muitas fibras musculares14.
As placas terminais musculares podem assemelhar-se a eletrodos, que
transmitem impulsos nervosos para o sarcoplasma da fibra muscular, que
responde com contrações breves, uma para cada impulso recebido. Todas as
fibras musculares em uma unidade motora contraem-se brevemente em cada
impulso.
As contrações musculares voluntárias podem ocorrer desde um pequeno
encurtamento perceptível, até a contração máxima. O grau de contração
depende do número de unidades motoras ativadas no interior do músculo. A
força exercida pelas fibras musculares de uma unidade motora pode ser
diretamente relacionada com a freqüência dos impulsos de estímulo e, por sua
vez, a força exercida por todo o músculo está diretamente relacionada com o
número de unidades motoras ativas14.
Nem todo o músculo é ativado durante uma tarefa, portanto, geralmente
tensões submáximas são produzidas, mesmo nas atividades isométricas, como
apertar os dentes. Segundo Hannam2, nenhum músculo se contrai de forma
isolada nem unilateralmente; portanto, as tensões produzidas por um músculo

durante uma função fazem parte de um conjunto de vetores funcionais que
alteram a mandíbula, dentes e a ATM.
Para um melhor entendimento a respeito de inervação dos músculos
faciais, cabe, neste texto, um breve relato acerca dos nervos cranianos. Os
doze pares de nervos cranianos são reconhecidos por algarismos romanos e
por nomes, de acordo com sua emergência do tronco encefálico. Os que têm
função motora emergem dos núcleos motores no interior do tronco encefálico.
Os nervos cranianos sensitivos emergem dos gânglios externos ao tronco
encefálico14.
Trataremos apenas dos V e VII pares cranianos, tendo em vista os
músculos estudados em nossa pesquisa. São eles: V par- trigêmio e VII parfacial.
O trigêmio, maior de todos os nervos cranianos, emerge do lado da
ponte, com uma raiz sensitiva grande e uma motora menor. A porção sensitiva
inerva as estruturas superficiais e profundas da face, boca e mandíbula e a
porção motora inerva os músculos da mastigação, palato mole, músculo milohióide e ventre anterior do digástrico. A raiz motora sai do crânio pelo forame
oval, unindo-se imediatamente ao ramo mandibular da porção sensitiva do
trigêmio. Assim, o ramo mandibular tem fibras sensitivas e motoras. A raiz
motora do trigêmio inerva os músculos masseter e bucinador. O nervo alveolar
inferior, que tem mais fibras sensitivas, tem algumas fibras motoras que
inervam o músculo milo-hióide e ventre anterior do digástrico. O gânglio
trigeminal dá origem a três grandes ramos nervosos: os nervos oftálmico,

maxilar e mandibular. Este último, o maior do trigêmio, é sensitivo e motor,
inerva os músculos da mastigação, região inferior da face e mucosa da língua,
dentre outras regiões.
O nervo facial (VII par) é grande, complexo e importante por inervar os
músculos da expressão facial. Sua peculiaridade é a comunicação que tem com
outros nervos cranianos, sendo eles o VIII, o V, o X e o IX pares, além de
nervos cervicais. Ao emergir do forame estilomastóideo, o nervo facial inerva os
músculos articulares, ventre posterior do digástrico e músculo estilo-hióideo.
Durante seu trajeto, emite ramos pequenos que se estendem do lado da
cabeça, face e região superior do pescoço. Algumas fibras dos ramos bucais do
facial inervam os músculos bucinador e orbicular da boca e o ramo mandibular
inerva os músculos do lábio inferior.
Quando um músculo da face se contrai, as rápidas alterações químicas
(trocas de íons) resultam em um fluxo de corrente elétrica que pode ser
detectado em toda a superfície do músculo14. Se um número suficiente de fibras
musculares contraírem, a atividade elétrica pode ser detectada na superfície da
pele. Colocando eletrodos sobre a superfície da pele diretamente sobre o
músculo que realiza a contração, a atividade bioelétrica pode ser detectada e
registrada graficamente, de modo a gerar um eletromiograma. A Eletromiografia
(EMG) tornou-se importante instrumento clínico e de pesquisa, mas deve ser
interpretado com cautela, uma vez que a EMG pouco mais faz do que indicar a
atividade relativa de cada músculo ou grupo de músculos, durante determinada
tarefa.

Há muita dificuldade em se estabelecer um padrão normal ou patológico
de intensidade do sinal EMG, sendo a grande variabilidade entre sujeitos sadios
a maior dificuldade15.
Diversas variáveis interferem no sinal EMG, como colocação de
eletrodos, espessura do tecido adiposo, temperatura da pele, etc. Apesar de
diversos fatores de normalização terem sido propostos até hoje, nenhum deles
é capaz de eliminar totalmente essas variáveis.
Normalizar um sinal significa uma tentativa de minimizar as diferenças
entre indivíduos, necessária para que se possam fazer comparações. A
normalização

do

sinal

eletromiográfico

tem

sido

considerada

pelos

pesquisadores da área como crucial para comparações entre sujeito, dias de
medida, músculos ou estudos. O sinal eletromiográfico tem que ser normalizado
para que se possam comparar valores obtidos de diferentes sujeitos.
Segundo Junge4, a eletromiografia é a medida da atividade elétrica de
um músculo. Este sinal elétrico é, geralmente, muito pequeno, portanto, deve
ser registrado, diferencialmente, entre dois eletrodos colocados próximos um ao
outro, aderidos ao músculo. A diferença entre esses dois eletrodos ocorre pelo
potencial de ação gerado pelo músculo. A EMG de superfície se dá pela ação
das interferências das correntes elétricas das fibras musculares que estão
localizadas sob os eletrodos.
Portney5 afirma que a EMG é, essencialmente, o estudo da unidade
motora. As unidades motoras são compostas por uma célula do corno anterior,
um axônio, suas junções neuromusculares, além de todas as fibras musculares

inervadas por esse axônio, que conduz o impulso nervoso para todas as fibras
musculares, fazendo-as sofrer despolarização de modo quase simultâneo. A
despolarização produz atividade elétrica, que se manifesta como um potencial
de ação de uma unidade motora, registrada por meio de gráficos, em um
eletromiograma.
Sheikholeslam16 afirma que, uma vez que a ação individual de um
músculo mastigatório não pode ser diretamente medida, a atividade elétrica do
músculo durante contração pode ser uma medida indireta de tensão exercida
por cada músculo, assim como o tempo requerido para a realização de tal
atividade. É comumente aceito que o eletrodo de superfície aplicado sobre a
pele que reveste um músculo pode captar a atividade elétrica de um músculo
esquelético o suficiente para dar informação do músculo como um todo. Foi
comprovado que, por meio de contração isométrica, a EMG integrada dos
eletrodos de superfície tem uma relação próxima a linear com a tensão ativa
desenvolvida pelo músculo.
A EMG tem sido muito utilizada, desde os anos 1950 para a avaliação da
musculatura da face,

principalmente por cirurgiões

dentistas

e mais

recentemente, por fonoaudiólogos e fisioterapeutas. As áreas afins onde mais
se encontram pesquisas dentro das especialidades supracitadas são os
profissionais que trabalham com Disfunção Temporomandibular (DTM),
ortodontia e fonoaudiologia, principalmente no que diz respeito à área de
produção de fala e expressões faciais. Pouco se publica a respeito de

exercícios orofaciais. Abaixo podemos observar alguns trabalhos produzidos
nessas áreas.
Rooth e Stephens17, afirmam que os contatos sociais são enfatizados por
meio de expressões faciais. Elas podem ser intencionais, mas na maior parte
dos casos, são produzidas sem controle consciente. Algumas são até
realizadas de forma involuntária.
Outra propriedade das expressões faciais é que elas são universais, o
que levou os autores à hipótese de que são determinadas geneticamente.
As expressões faciais são realizadas por ações sinérgicas ou cooperativas de diferentes músculos faciais. O “código” dos movimentos das
diferentes expressões está na distribuição anatômica nas fibras aferentes de
última ordem para motoneurônios que suprem os diferentes músculos. Uma
ligação tão forte entre os músculos faciais e sua sinergia explica o fato de as
expressões faciais básicas serem universais, e garantem consistência da
população.
Para determinar se a distribuição de input sináptico comum entre
motoneurônios que inervam diferentes músculos da face poderia ser
responsável pelo padrão de sinergia dos músculos da face associado às
diferentes expressões faciais, os autores realizaram uma análise de correlaçãocruzada de sinais de EMG de Superfície (SEMG), captadas em pares de
músculos faciais.

Os autores estudaram três expressões faciais básicas: o sorriso, a
expressão triste e o olhar de terror, e para comparação, estudaram três
expressões planejadas que não tinham significado subjetivo.
As tomadas foram feitas com seis pares de músculos faciais ao lado
esquerdo da face: orbicular da boca e zigomático para sorriso; corrugador e
depressor do ângulo da boca para tristeza; e frontal e mentual para horror.
Frontal e zigomático; frontal e depressor do ângulo da boca e frontal e orbicular
dos olhos para as expressões planejadas. Oito sujeitos foram examinados em
cada uma das seis expressões.
Os valores obtidos pela EMG durante o sorriso foram significantemente
maiores do que de qualquer outra expressão. Não houve diferenças
significativas entre as outras expressões.
Uma complicação que pode haver na análise de EMG é a informaçãocruzada. Cada eletrodo tem a intenção de detectar a atividade de apenas um
músculo. No entanto, se o músculo em questão estiver fisicamente próximo a
outro, o eletrodo pode detectar sinal de ambos os músculos.
Dimberg e Thunberg18 demonstraram em estudo prévio baseado na
hipótese de que expressões faciais têm bases evolucionárias e são controladas
biologicamente, que estímulos emocionais diferentes, tais como expressões
faciais, evocam reações faciais diferentes medidas pela EMG realizada em
músculos utilizados em expressões que demonstram emoções.
Tais estudos demonstraram aumento da atividade do músculo
zigomático maior quando exposto a estímulos faciais alegres e reação do

corrugador do supercílio ao estímulo de faces bravas. Portanto esses músculos
distinguem reações emocionais positivas e negativas.
Tais estudos sustentam a hipótese que a evocação de reações
emocionais expressivas é gerada por “programas” faciais que ocorrem
biologicamente, controlados por mecanismos inatos, com neurônios específicos
que respondem seletivamente a expressões faciais. Se for desta forma, as
reações seriam não apenas evocadas espontaneamente como também
automática e rapidamente.
O estudo dos autores examina o quão rápida pode ser tal reação. Eles
investigaram se haviam diferenças na resposta muscular para rostos alegres e
bravos durante o primeiro segundo de exposição ao estímulo visual realizado
com cartazes de rostos alegres ou bravos, examinando 80 mulheres estudantes
(média 23 anos) com EMG de superfície. Encontraram que a atividade do
músculo zigomático maior, quando exposto a estímulos faciais alegres, e
reação do corrugador do supercílio ao estímulo de faces bravas, ambos durante
o primeiro segundo de exposição e a maior parte deles, até os primeiros 400ms,
demonstrando um processo muito rápido.
Kato et al.19 objetivaram avaliar a ocorrência e modalidade de
comportamentos orofaciais em indivíduos adultos saudáveis sem dor nem
bruxismo. Para tanto, realizaram captação poligráfica de 16 indivíduos
assintomáticos enquanto estes liam silenciosamente durante 30 minutos, tais
registros incluíam a atividade EMG dos músculos da mastigação e das pernas,
movimentos respiratórios torácicos, e movimentos e sons da laringe. Todos

foram, também, monitorados por sistema de áudio e vídeo. Os comportamentos
orofaciais receberam pontuação de acordo com os registros poligráficos e de
áudio e vídeo. Como resultados encontraram que o número de comportamentos
orofaciais variou entre os indivíduos, mas que a deglutição foi o comportamento
observado com maior freqüência. Metade das manifestações orofaciais ocorreu
em conjunto com os movimentos de corpo. De todas as manifestações
repentinas do masseter (em sua maioria com duração menor do que 2
segundos), 55% ocorreram associadas a comportamentos orofaciais e 45%
foram consideradas não-funcionais.
Concluíram

que,

embora

a

ocorrência

de

atividades orofaciais

espontâneas seja variável, sujeitos assintomáticos podem apresentar ações
repentinas dos masseteres não associadas a comportamentos orofaciais.
Assim, o método dos autores permitiu diferenciar as atividades EMG dos
masseteres funcionais das não funcionais.
Neely e Pomerantz20 afirmam que nos anos 90, o interesse em
desenvolver medidas objetivas dos movimentos faciais aumentou muito. Dois
sistemas gerais de medidas predominaram: técnicas de subtração de imagens
e métodos baseados em marcações. No início, a validação de tais medidas
dependia de testes subjetivos dos movimentos faciais. Posteriormente, as
comparações entre subtração de imagens e métodos de marcações
demonstraram grande correlação entre si. Só recentemente as pesquisas se
expandiram para medir a força muscular de lábios e língua com propósitos
fonéticos e ortodônticos.

A

força

muscular

é

uma

medida

fundamental

para

sistemas

neuromusculares. O objetivo dos autores foi o de medir a força dos músculos
da mímica de duas locações com dois métodos distintos.
Com um aparato móvel amparado pelos dentes, a média da máxima
contração

voluntária

dos

lábios

superior,

inferior

e

da

língua

foi

aproximadamente 9,5N; o lábio inferior tendo gerado o dobro do superior. No
entanto, o lábio superior foi considerado mais estável em manter controle de
força estática da musculatura perioral que o inferior.
Além disso, tais estudos encontraram que apenas de 10 a 20% da maior
força voluntária de fechamento labial era utilizado fisiologicamente para a fala.
Este estudo explorou a medida de força dos músculos da mímica, com
os objetivos específicos de: 1) determinar se a medida dos músculos da mímica
era exeqüível, 2) para determinar a quantidade de valores de força gerados
pelos músculos da mímica em duas regiões do rosto (olhos e boca), e 3)
determinar quais técnicas seriam mais confiáveis.
Pelas técnicas utilizadas, a parte superior da face (fechamento dos olhos
e elevação de sobrancelhas) foi mais forte do que os movimentos inferiores da
face (sorriso e protrusão de lábios).
Seus resultados demonstraram que a medida da força dos músculos da
mímica é exeqüível e que o método com eletrodos adesivos é mais confiável
que outras técnicas.
Barlow e Rath21, tiveram como objetivo determinar a máxima força de
fechamento voluntário do lábio superior com o inferior em adultos do gênero

masculino e feminino sem queixas odontológicas. Os resultados indicaram que
a capacidade de máxima força do lábio inferior era aproximadamente três vezes
maior que o lábio superior e que os homens geraram significantemente mais
força de fechamento labial que as mulheres.
Blair e Smith22 observaram que os dados anatômicos demonstraram que
as fibras de diferentes músculos dos lábios estão interligados, portanto, fibras
com orientações espaciais diferentes são encontradas em pequenas seções do
tecido do lábio inferior. Esses dados anatômicos estão de acordo com
resultados de estudos fisiológicos sobre o lábio inferior, que sugeriram que as
unidades motoras com características fisiológicas distintas são encontradas em
áreas comuns. Juntos, os dados anatômicos e eletrofisiológicos sugerem que,
mesmo com eletrodos de agulha, a probabilidade de se registrar um músculo
isolado do lábio é muito baixa. Esse fato determina criticamente quais
conclusões podem ser tiradas com tais informações.
Holberg, et al.23 tiveram como objetivo investigar a variabilidade
individual e entre sujeitos do sorriso consciente. Para tal, avaliaram 23 pontos
da superfície da pele de 31 adultos saudáveis. Seis fotografias foram tiradas:
uma com uma expressão facial neutra e cinco enquanto os sujeitos eram
instruídos a sorrir (sorriso consciente sob comando). Após sobrepor as imagens
dos indivíduos, entre as imagens sorrindo sobre a neutra, as mudanças da
posição das marcas sobre a pele foram medidas em cada ponto para cada
indivíduo.

Os dados mostraram que a variabilidade individual foi abaixo de 10%, já
a variabilidade entre indivíduos foi relativamente alta, de 28 a 60%, dependendo
da localização do ponto da marcação. As maiores diferenças foram encontradas
no terço inferior da face, nos ângulos da boca, na área do filtrum labial superior,
nas bochechas e próximos à asa do nariz.
Blanton et al.24, realizaram a análise eletromiográfica do músculo
bucinador, por meio de eletrodos de agulha, em 22 sujeitos saudáveis, sem
queixas odontológicas, durante diversas atividades orais e encontraram que o
músculo

bucinador

estava

significativamente,

marcadamente

e

consistentemente ativo durante as atividades de: deglutição, assoprar, sugar,
mastigar, dentre outros movimentos que envolviam os lábios e a mandíbula.
Takahashi et al.25, analisaram, por meio de eletromiografia de agulha, 10
homens com oclusão do tipo Classe I esqueletal, com idade media de 28,6
anos de idade, e verificaram que os valores em microvolts de contração dos
músculos genioglosso e gênio-hióide durante a protrusão de língua eram
superiores a 500µv.
Na área da fala, temos Ito e Gomi26, que observaram que os músculos
da região perioral não possuem fusos nem tendões, portanto, receptores
cutâneos podem contribuir para os processos sensoriomotores da fala. Os
autores investigaram esta possibilidade em relação aos reflexos do lábio
superior, induzidos ao puxar de forma inesperada a pele lateral do ângulo da
boca. Este procedimento gerava respostas reflexas de longa latência, similares

aos reflexos corticais observados em estudos anteriores dos mesmos autores.
Estes notaram, também, que apenas a região lateral gerava tal reflexo,
enquanto as regiões acima do ângulo da boca e nas bochechas não geravam.
Concluíram que os mecanoreceptores cutâneos são intimamente sintonizados à
deformação da pele da face e promovem informação cinestésica ao processo
sensoriomotor rápido na fala.
A força gerada pelos músculos que articulam a fala é precisamente
regulada pelo sistema nervoso central (SNC)27. Essa força não é produzida
instantaneamente devido a um atraso na dinâmica mecanoquímoca dos
músculos. Por isso, o SNC leva esse atraso em conta quando produz
comandos motores para os articuladores. Para melhor compreensão do
mecanismo de movimentação dos articuladores da fala e seu controle, é
necessário caracterizar a dinâmica muscular dos articuladores da fala.
Estudos demonstram que a freqüência natural, que domina o atraso no
sistema, diferencia-se dependendo da parte do corpo. Articuladores da fala
requerem movimentos relativamente rápidos, se comparados aos movimentos
de membros. E mais ainda, os órgãos articulatórios podem gerar movimentos
compensatórios quando algum distúrbio externo é aplicado repentinamente. Há,
portanto, uma geração de força mais rápida nos músculos articulatórios do que
em outros músculos do corpo.
Smith28 inicia seu raciocínio colocando que quando a mandíbula se abre,
seja durante a fala ou outros movimentos, o músculo digástrico, que é um
músculo abaixador da mandíbula, está em máxima atividade enquanto os

elevadores estão em repouso. Existe uma relação clara entre pares de
músculos agonistas e antagonistas.
Mastigação, respiração e a marcha estão hipoteticamente sob controle
dos geradores de padrões centrais. Esta é uma rede neural que fica no córtex
ou na espinha que pode gerar o padrão básico de atividade muscular
necessária para um comportamento motor. Esses comportamentos motores
cíclicos oferecem uma unidade óbvia de análise, que foi muito útil para que os
investigadores compreendessem as bases neurais de tal comportamento.
Já em outros comportamentos, como, por exemplo, quando o sujeito é
instruído a alcançar um alvo, outra unidade de análise surge: um movimento
simples de alcançar. O perfil da velocidade de um movimento de alcançar tem
um padrão estereotípico, que reflete as fases de aceleração e desaceleração do
movimento.
A autora remonta, então, à fala, e salienta que, comparada à mastigação,
apresenta pouca atividade de masseteres e temporais. O que, segundo ela, é
típico, pois o grau de atividade dos músculos da mandíbula para a fala é muito
menor, de modo geral, quando comparadas à mastigação. Os músculos
pterigóideo medial e ventre anterior do digástrico apresentam valores de
atividade discretamente maiores que masseteres e temporais, e tendem a ser
os músculos mais importantes na abertura e fechamento bucais durante a fala,
enquanto durante a mastigação, exercem um papel de antagonistas.

Também para os fonoaudiólogos, os trabalhos que tratam de funções
orais, tais como mastigação, deglutição e respiração são importantes, como os
citados abaixo.
Rilo et al.29 avaliaram o ciclo mastigatório de 40 estudantes de
odontologia 19 do gênero masculino e 21 do feminino, com idades de 22 a 36
anos. Todos em bom estado de saúde e com dentição completa ou
parcialmente completa assintomáticos para DTM.
Os músculos masseter e temporal anterior foram monitorados em ambos
os lados durante mastigação de goma de mascar, determinando a duração do
ciclo, da fase de contração e o tempo das fases de ativação e relaxamento dos
quatro músculos. Investigaram se o traçado EMG diferia entre lados direito e
esquerdo e entre lado de trabalho e balanceio.
Os autores encontraram que na mastigação unilateral de goma de
mascar, o temporal anterior do lado de trabalho contrai primeiro, sozinho ou ao
mesmo tempo dos outros músculos. Para todas as variáveis, os valores médios
não variaram significantemente, nem entre lados, nem entre trabalho e
balanceio. Ainda assim, os resultados obtidos com sujeitos saudáveis são uma
base útil para avaliação dos traçados EMG para outras populações.
A EMG de superfície (SEGM) promove informações a respeito do
“timing” dos padrões de contrações dos músculos avaliados, é exeqüível, não
invasivo, e barato, além do fato de que os procedimentos podem ser facilmente
aprendidos por clínicos30.

Vaiman et al. 30 colocam que o principal problema nos estudos de EMG é
o número de sujeitos das amostras. Portanto eles realizaram uma pesquisa
dividida em três partes que avaliou 440 adultos normais, para padronização da
duração da atividade muscular durante a deglutição.
Os músculos avaliados foram os orbiculares da boca, superior e inferior,
masseteres, músculos submentais e infra-hióides. Tais músculos foram
escolhidos por relacionarem-se à deglutição nas fases oral e faríngea. Foram
avaliadas cinco formas de deglutição: seca, pequeno gole, grande gole,
deglutições sucessivas de água e espontânea em monitoramento de uma hora.
Uma vez que a EMG de superfície monitora a atividade somada de
grandes grupos de fibras musculares, as avaliações de EMG são de possível
reprodutibilidade. SEMG é mais válida que a EMG de agulha para avaliar e
quantificar a função muscular, de acordo com o critério estatístico.
Não houve diferença significante entre o grupo feminino e masculino na
duração da SEMG durante a deglutição simples a sucessivas, em nenhum
grupo de idade. A única diferença significante foi a entre grupos de idade
propriamente ditos, pois o grupo de pessoas com mais de 70 anos foi
significativamente diferente dos outros grupos de pessoas durante os testes de
duração da deglutição (esse grupo tinha deglutição mais lenta).
Em sua análise quantitativa31, no segundo artigo, os autores concluíram
que a quantidade de atividade elétrica era mais informativa que sua média nos
testes de deglutição única. Na deglutição contínua era o oposto. Os orbiculares

da boca não foram importantes quando a fase reflexa da deglutição era
avaliada.
Em sua análise qualitativa32, no terceiro artigo, os autores propõem uma
forma simples e normativa de avaliação da deglutição, sem que fosse
necessária uma avaliação fisiológica profunda. Concluíram que a avaliação da
deglutição, tanto em análise quantitativa quanto qualitativa, varia enormemente
entre indivíduos. O método de aquisição de dados com a SEMG é rápido e
simples e pode ser usado para triagens e avaliações, além de permitir
comparações das performances de deglutição entre pacientes e individuais.
Proeschel e Morneburg33 afirmam que a estimativa da força mastigatória
dos eletromiogramas calibrados em força isométrica de mordida produz valores
altos, segundo os trabalhos que tratam de tal estimativa. Os autores testaram a
hipótese de que predições de força baseadas em EMG são excessivas por
diferenciarem relações de atividade/força de mordida em mastigação e mordida
concêntrica.
Em nove pacientes, a força de mordida unilateral e os eletromiogramas
de quatro músculos mastigatórios foram registrados durante mastigação e
apertamento dental isométrico, em um dispositivo do tipo “garfo de mordida”. Os
autores estimaram a força de mastigação através da substituição da EMG de
cada

músculo

durante

mastigação

por

regressões

isométricas

de

atividade/força de mordida. As estimativas foram comparadas às forças reais
de mastigação registradas por transformadores intra-orais.

Em todos os

músculos, com exceção do masseter do lado de balanceio, a proporção da

atividade/ força de mordida era significantemente maior na mastigação do que
no apertamento dental isométrico.
Os resultados indicaram que características distintas de atividade/ força
de mordida no apertamento dinâmico e isométrico pode causar uma estimativa
exagerada quando a força de mastigação é prognosticada por EMG
mastigatório.
Stefani34 encontrou em sua pesquisa que os lados Não Preferencial e
Preferencial de mastigação foram praticamente idênticos no que diz respeito
aos valores em microvolts, e sugeriu que, se o lado de mastigação não for
exclusivamente realizado em um dos lados, ou seja, unilateral, e for apenas
preferido pelo sujeito, não demonstra diferenças no que diz respeito ao seu
comportamento EMG.
Alterações musculares tais como lábio superior curto, lábio inferior
hiperativo, lábios entreabertos no repouso ocorrem em pessoas com respiração
oral. Tais alterações refletem-se nos registros EMG dessas pessoas. Alguns
autores acreditam que os respiradores orais têm atividade eletromiográfica
aumentada, enquanto outros não encontram diferenças entre os grupos. O
objetivo de Dutra et al.35 foi o de avaliar e comparar a atividade EMG dos
músculos orbicular da boca inferior e mentual de adolescentes respiradores
nasais e orais.
Foram estabelecidos escores para determinar se o adolescente era
respirador predominantemente oral ou nasal, antes do re-teste de EMG, sendo
que o primeiro exame EMG foi realizado em 2001. A EMG foi realizada durante

os seguintes movimentos orofaciais: repouso, máximo esforço para assoprar,
máximo esforço para sugar, pressão de um lábio contra o outro, máximo
afastamento das comissuras labiais, máxima protrusão dos lábios, emissão dos
fonemas /b/, /m/, /f/, /v/, mastigação de elástico ortodôntico à direita e à
esquerda e deglutição de saliva.
Os dados coletados foram normalizados e o valor de referência para a
normalização foi o valor em RMS da máxima protrusão dos lábios para os
músculos orbiculares da boca inferiores e de pressão de um lábio contra o outro
para o mentual.
Os autores concluíram que, no repouso, a atividade EMG no músculo
mentual é maior para respiradores orais, enquanto a atividade do orbicular
inferior não apresenta diferenças entre os grupos.
Os músculos craniofaciais estão envolvidos em uma série de funções,
como movimentos da cabeça, postura, mastigação, deglutição e expressão
facial36. Portanto, a alteração dessas funções pode acarretar em modificações
no esqueleto facial e no desenvolvimento da oclusão, dependendo da
intensidade e duração do estímulo. A respiração também é determinante para o
desenvolvimento craniofacial, sendo que a respiração oral pode alterar
músculos, funções, postura, ossos e comportamentos.
Os maus hábitos orais, bem como as alterações musculares, devem ser
reabilitados por um fonoaudiólogo através de terapia miofuncional e adequação
de funções. O objetivo do trabalho de Schievano et al.35 foi o de analisar a
influência da terapia miofuncional oral nos músculos orbiculares da boca

(superior e inferior) e do mentual em pacientes respiradores orais em posição
de repouso e contato dos lábios em avaliações clínicas e eletromiográficas.
Treze crianças respiradoras orais foram avaliadas, e elas apresentavam
lábio inferior evertido e tensão no queixo durante contato dos lábios. As
avaliações clínica e EMG foram realizadas antes e depois da intervenção
fonoaudiológica. A terapia foi realizada com as crianças durante nove meses,
semanalmente, com duração de 30 minutos.
Os resultados demonstraram que, após a terapia de motricidade
orofacial, o lábio inferior e a região do queixo melhoraram significativamente,
apesar de não se ter modificado a morfologia. As funções de mastigação,
deglutição e respiração também obtiveram melhora significativa após a terapia.
Os autores encontraram, também, que durante o repouso a atividade elétrica foi
mínima, tanto antes quanto depois da terapia, apesar da atividade elétrica pósterapia ter sido maior que antes.
Desta forma, os autores concluíram que a terapia miofuncional oral
melhora a morfologia e a função em pacientes respiradores orais.
Muitos tratamentos têm sido descritos e defendidos, tais como
tratamentos medicamentosos, terapia física, dispositivos interoclusais, ajustes
oclusais, abordagens cirúrgicas37. E todos se mostraram eficazes. Normalmente
os tratamentos reversíveis e de baixa tecnologia são preferidos aos mais
agressivos. No entanto, os estudos sobre determinados tratamentos sofrem por
falta de critérios de inclusão e homogeneidade dos grupos e falta de critério
para avaliar o sucesso do tratamento.

De Laat et al.37 afirmam que a literatura indica que receber tratamento
físico é melhor do que não receber tratamento, enquanto a maior parte das
terapias não foi mais eficaz do que placebo.
Portanto, o objetivo dos autores foi o de avaliar prospectivamente a
eficácia do tratamento envolvendo aconselhamento e terapia física em um
grupo homogêneo de pacientes com dor miofacial e explorar se a duração da
terapia (4 ou 6 semanas) influenciaria os resultados.
Os 26 pacientes receberam aconselhamento a cerca de como relaxar a
mandíbula e como utilizar seu sistema estomatognático sem prejuízo. Todos
receberam terapia física sendo que o grupo 1 começou a receber a terapia duas
semanas depois que o 2, dessa forma o grupo 1 recebeu quatro semanas e o
grupo 2 recebeu seis, sendo que ambos realizavam terapia três vezes por
semana. A terapia física incluía massagens nos músculos masseteres e
temporais, alongamento desses músculos, calor úmido por 20 minutos à noite e
conscientização sobre hábitos orais deletérios.
Depois das duas primeiras semanas, não havia diferenças significantes
entre o grupo que realizava terapia e aconselhamento e daqueles que
receberam apenas aconselhamento. E após as seis semanas, também não se
puderam observar diferenças significantes entre os grupos no que diz respeito à
diminuição de dor, em ambos a melhora foi muito grande.
Existe um consenso de que a terapia para dores orofaciais deve ser
conservadora, uma vez que os pacientes conseguem alívio suficiente da dor por
meio de terapia reversível38. A terapia comportamental é sempre a primeira

opção no tratamento da DTM, uma vez que atividade oral deletéria e fatores
psicossociais são considerados fatores de patogenia na dor músculoesqueletal.
Os exercícios físicos orofaciais auxiliam no alívio da dor músculoesqueletal e restaura a função normal, uma vez que reduz a inflamação diminui
e coordena a atividade muscular e promove a reparação e regeneração do
tecido danificado. A terapia física é sempre melhor do que nenhum tratamento e
sua eficácia aumenta em proporção direta à quantidade de tratamento recebido.
Desta forma, o objetivo de Michelotti et al.38 foi o de comparar a eficácia
da intervenção por meio de educação do paciente e um regime de terapia física
aplicada por três meses. Os autores concluíram que, em curto prazo, a
combinação de educação e terapia física é ligeiramente mais efetiva que só
tratamento educacional. E embora houvesse uma tendência de que a terapia
física fosse mais efetiva, não se pode chegar efetivamente a essa conclusão.
Como pode ser observado, não foi possível encontrar na literatura
atual trabalhos semelhantes à nossa pesquisa, cuja metodologia pode ser
observada a seguir.

4- CASUÍSTICA E MÉTODO

Todos os sujeitos da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido (Anexo A), elaborado pela autora, utilizando-se como modelo o
TCLE preconizado pelo CAPPesq da Faculdade de Medicina da USP e que foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da
USP e pela própria CAPPesq (Anexos B e C respectivamente).
Para a seleção dos participantes foram utilizados os seguintes fatores de
inclusão: Adultos, caucasianos, entre 18 e 45 anos de idade, com proporção
facial adequada com relação aos terços da face e comissura lábio-olho, Índice
de Massa Corpórea de 18,5 a 29 pontos, Oclusão Classe I de Angle e Mordida
normal e tônus, mobilidade e tonicidade adequados de lábios, língua e
bochechas, segundo avaliação fonoaudiológica clínica de rotina (vide anexo D).
Os fatores de exclusão foram: 1) Pacientes com queixa fonoaudiológica
ou alterações na avaliação fonoaudiológica clínica. Esse fator foi adotado, pois
a musculatura da face deveria estar adequada para não interferir nos exames
de Eletromiografia (EMG) e o paciente deveria ser capaz de reproduzir os
movimentos avaliados sem dificuldade.
2) Ser portador de Oclusões do tipo II e III de Angle e/ou ter mais de três
ausências dentárias ou duas ausências em dentes de pares de oclusão. Tal
fator

de

exclusão

explica-se

pelo

fato

de

a

oclusão

dentária

ser

desencadeadora de desequilíbrio do sistema estomatognático39, dessa forma é
possível eliminar a possibilidade de que as alterações presentes nos traçados

eletromiográficos (EMG) sejam decorrentes da oclusão e não exclusivamente
musculares.
3) Ter histórico doenças neurológicas, por motivos óbvios de controle
motor, de compreensão de tarefas e de uso de medicamentos.
4) Fazer uso de medicamentos relaxantes musculares, por mascarar os
resultados EMG.
5) Apresentar diferenças entre os terços superior, médio e inferior da
face maiores que 10 cm e/ou ter diferenças entre os lados esquerdo e direito da
face maiores que 10 cm, segundo a avaliação de comparação das medidas de
distância da comissura lábio-olho da direita e da esquerda. Esse fator de
exclusão existiu para eliminar a participação de indivíduos com possíveis
desequilíbrios musculares que poderiam comprometer os resultados da coleta
de dados.
6) Ter Índice de Massa Corpórea (IMC) maior que 30. Este fator de
exclusão existe, pois o excesso de adiposidade sob a pele pode interferir no
exame eletromiográfico15.
Foram avaliados 31 indivíduos. A amostra foi dividida em: 18 sujeitos do
Gênero Feminino (F) com idades variando de 21 a 45 anos (média de 29,84
anos) e 13 sujeitos do Gênero Masculino (M) com idades variando de 20 a 42
anos (média de 29,83 anos).
Em primeira avaliação, os participantes passaram por avaliação
odontológica clínica simples de oclusão dentária realizada por um professor da
Clínica

de

Traumatologia

do

Departamento

de

Cirurgia,

Prótese

e

Traumatologia Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia da USP e foram
selecionados os que atendiam aos fatores inclusão/ exclusão estabelecidos.
Após a avaliação dentária, foi realizada avaliação de medidas faciais
com paquímetro digital Mitutoyo Modelo CD-6”C, que incluiu a medida dos
terços da face e teste de simetria, comparando a dimensão vertical de oclusão
e a comissura lábio olho.
Depois de determinadas as medidas da face, um exame clínico
fonoaudiológico simples, usualmente utilizado, foi realizado, em que uma única
examinadora verificava, de forma manual e visual, se a morfologia, tônus,
postura e mobilidade de lábios, língua e bochechas estavam adequados. Os
exames de mobilidade também foram utilizados para treinar os participantes a
realizar os movimentos a serem avaliados no exame eletromiográfico. Foi
incluída uma tabela de classificação do índice de massa corpórea (IMC), e o
protocolo com os exames acima pode ser verificado no Anexo D.
Os participantes foram, então, conduzidos ao local da realização do
experimento tendo estado, a, pelo menos, duas horas em jejum, para que não
houvesse interferência do exercício da mastigação sobre os músculos no
momento do experimento. Foi requisitada a retirada de objetos de metal junto
ao corpo (jóias) e de roupas de lã. Tais medidas são tomadas para que não
haja interferência elétrica no exame. Para o grupo masculino também foi
pedido, com antecedência, que se barbeassem antes do exame.
O sujeito era orientado a sentar-se de forma relaxada em uma cadeira
sem encosto para a cabeça, com os pés inteiros apoiados no chão. O ambiente

era uma sala silenciosa e de chão de carpete de borracha, sem luzes ou outros
objetos elétricos ou eletrônicos ligados nas proximidades da sala. Os únicos
aparelhos ligados na tomada eram o eletromiógrafo e o notebook.
A superfície da pele era limpa com álcool 96% em uma gaze. Os
eletrodos bipolares de superfície foram, então, posicionados sobre os músculos
orbiculares da boca superiores, bilateralmente, orbiculares da boca inferiores,
bilateralmente, nos músculos bucinadores, bilateralmente e nos músculos
supra-hióides, bilateralmente, no sentido das fibras musculares. Um eletrodo
terra foi colocado sobre o músculo esternocleido mastóide.
O local exato foi determinado pela recomendação do ISEK vigente à
realização deste trabalho, disponível no site http://isek.bu.edu40.
A colocação dos eletrodos pode ser visualizada abaixo:

Figura 1 Posicionamento dos eletrodos bipolares sobre a pele dos participantes.

Os eletrodos utilizados para detecção dos sinais EMG são tipo disco de
prata/ cloreto de prata, bipolares, descartáveis, com gel condutor, auto-adesivos
com 10 mm de diâmetro, como recomendado pelo ISEK39, fabricados por HAL
indústria e comércio ltda.®. Os eletrodos terra diferem apenas por serem
unipolares e foram aderidos sobre o músculo esternocleidomastóide direito do
sujeito, segundo recomendações da ISEK39,40.
Os eletrodos utilizados podem ser visualizados abaixo:

Figura 2 Eletrodos detecção de sinais EMG tipo disco de prata/ cloreto de prata,
bipolares, descartáveis, com gel condutor, auto-adesivos.

Os

eletrodos

foram,

então,

conectados

ao

amplificador:

um

Eletromiógrafo EMG 1000, da Lynx Tecnologia Eletrônica, de oito canais, que
apresenta as seguintes configurações: faixas de entrada de +/- 1mV a 10mV;
rejeição de sinais > 100dB em 60 Hz; filtro passa-alta de 1a ordem entre 0,1hz,
1 hz 20 hz; filtro passa-baixa de 4a ordem entre 100 hz e 2 kHz (ambos
selecionáveis); taxa de aquisição de 4000 amostras/segundo por canal. As
configurações foram selecionadas ao início das coletas, de acordo com o
fabricante. Os dados coletados foram dados em RMS automaticamente,
segundo o software padrão da Lynx Tecnologia Eletrônica, o AqDAnalysis®.
O EMG foi conectado a um microcomputador Itautec, Pentium M e os
traçados salvos tanto em seu disco rígido quanto em Compact Disc.

A ligação dos eletrodos ao EMG por meio de fios elétricos pode ser
visualizada abaixo:

Figura 3 Posicionamento dos eletrodos bipolares sobre a pele dos participantes
com fios conectados.

Após a detecção da musculatura em repouso em uma tela específica do
AqDAnalysis® para detecções não cíclica e sem movimento (e para avaliação
de possível interferência de ruído), foi pedido que o indivíduo executasse os
seguintes movimentos, com intervalo de 30 segundos entre cada seqüência de
movimento e com intervalo de cerca de dois segundos entra cada movimento:
1) Protrusão de lábio (PL); 2) Protrusão de língua (L); 3) Inflar bochechas (IB);
4) Sorriso de lábios entreabertos (SA); 5) Sorriso de lábios fechados (SF); 6)
Lateralização de lábios direita (LD); 7) Lateralização dos lábios a esquerda (LE);
8) Pressão de um lábio contra o outro (AL).

Os resultados obtidos foram apresentados no programa da Lynx
tecnologia Eletrônica Ltda.®, o AqDAnalysis® em forma gráfica, como pode ser
visualizado abaixo:

Figura 4 Apresentação de dados do AqDAnalysis®

Após analisar e normalizar os dados, foi feita análise estatística ANOVA
e pós-teste de Turkey, com nível de significância de 5% (∝=0,05).

4- RESULTADOS

4.1- ANÁLISE DOS DADOS

Após a aquisição dos dados pelo programa Bioinspector 1.8®, foi feita a
análise pelo programa AqDAnalysis7®, ambos do fabricante do eletromiógrafo,
a Lynx Tecnologia Eletrônica Ltda.®. O programa permite selecionar a região
do gráfico que se pretende analisar, portanto avaliamos, dos cinco ciclos de
contração, os três medianos, como já explicado na metodologia. Tal seleção
pode ser visualizada abaixo:

Figura 5 Delimitação de área de análise.

No caso da detecção dos dados em repouso, sem contração, que
chamaremos de Basal, os dados eram analisados como um todo, sem a
delimitação de contrações, ou seja, t1 era posicionado no início do tempo da
coleta e t2 ao final.
Após selecionar a contração (de C2 a C4) que seria analisada por meio
da delimitação de t1 e t2, disponíveis no software, a área selecionada era
apresentada em formato de tabela, como pode ser observado abaixo:

Figura 6 gráfico demonstrativo da área de contração selecionado por t1 e t2.

Dos dados apresentados pela tabela, apenas a última linha, que continha
os dados em RMS, era utilizada, como pode ser observado na figura abaixo:

Figura 7 Linha do gráfico a ser analisada, com dados disponibilizados em RMS

Foi feita, então, a média em RMS das três contrações intermediárias e,
desta forma, chegou-se ao número representativo da média de contração de
determinado músculo, dentro do movimento realizado para cada participante.
Com esses valores, foi feita uma tabela maior, representativa dos participantes
como um todo.
As médias de contração dos músculos para cada movimento foi, então,
dividido pelo valor Basal e, desta forma, foi feita a normalização dos dados
eletromiográficos15.
Para cada movimento, então, foi elaborado um gráfico utilizando os
valores normalizados e desvio padrão.
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Gráfico 1 Pressão de um lábio contra o outro. Média F (feminino) Média M
(masculino) DesPad F (desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

O

gráfico

mostra

que

o

músculo

com

maior

atividade

eletromiográfica durante o movimento de pressionar um lábio contra o outro é o
orbicular da boca. No grupo feminino essa atividade dos orbiculares é bastante
similar, mas no grupo masculino, a atividade elétrica do orbicular superior é
maior que do inferior. Os outros músculos, apesar de ativos, não demonstram
atividade elétrica tão importante.
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Dados normalizados

Protrusão Labial

Gráfico 2 Protrusão Labial. Média F (feminino) Média M (masculino) DesPad F
(desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Assim como no movimento de pressão de um lábio contra o outro,
durante o movimento de protrusão labial, ou seja, a realização do movimento de
tromba, os músculos orbiculares da boca foram os mais ativos eletricamente,
sendo que o grupo masculino apresenta um nível de contração maior que o
feminino. Vale salientar que no grupo masculino, a contração de orbicular
superior é maior que inferior, enquanto no feminino é o contrário.
Nenhum outro músculo se sobressaiu durante este movimento.
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Dados normalizados

Inflar Bochechas

Gráfico 3 Inflar Bochechas. Média F (feminino) Média M (masculino) DesPad F
(desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Assim como nos outros movimentos, durante o movimento de inflar
bochechas, os músculos orbiculares da boca apresentaram maior atividade
eletromiográfica, sendo que o grupo masculino apresenta um nível de contração
maior que o feminino no que diz respeito à contração de orbicular superior. No
orbicular inferior não parece existir diferença entre os grupos.
Nenhum outro músculo se sobressaiu durante este movimento.
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Dados normalizados

Lateralização Labial LD

Gráfico 4 Lateralização Labial LD (para o Lado Direito). Média F (feminino) Média
M (masculino) DesPad F (desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Na lateralização labial para o lado direito, o músculo mais ativo
eletricamente também foi o orbicular da boca, inferior e superior, no entanto,
notamos importante contração do bucinador do lado direito.
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Dados normalizados

Lateralização Labial LE

Gráfico 5 Lateralização Labial LE (para o Lado Esquerdo). Média F (feminino)
Média M (masculino) DesPad F (desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão
masculino).

Assim como na Lateralização LD, para o LE, ou seja, lado
esquerdo, o padrão se repetiu, sendo que os orbiculares superior e inferior
apresentaram atividade elétrica importante, mas o bucinador do lado esquerdo
também demonstra atividade elevada.
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Dados normalizados

Protrusão Lingual

Gráfico 6 Protrusão Lingual. Média F (feminino) Média M (masculino) DesPad F
(desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Durante este movimento, o padrão de contração observado
anteriormente se modifica, sendo que nenhum músculo parece se sobressair
em relação aos outros. A contração de orbiculares do grupo feminino foi
ligeiramente superior ao masculino.
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Dados normalizados

Sorriso Aberto

Gráfico 7 Sorriso aberto (lábios separados). Média F (feminino) Média M
(masculino) DesPad F (desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Neste movimento, a contração do orbicular da boca inferior é
maior que do superior para o grupo feminino para o masculino. A contração do
orbicular da boca superior é menor do que a contração dos músculos
bucinadores. Os músculos supra-hióides também têm atividade elétrica
ligeiramente maior do que em outros movimentos.
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Dados normalizados

Sorriso Fechado

Gráfico 8 Sorriso fechado (lábios unidos). Média F (feminino) Média M (masculino)
DesPad F (desvio padrão feminino) DesPad M (desvio padrão masculino).

Este é o único movimento em que os músculos bucinadores
demonstram mais atividade elétrica que os orbiculares da boca, pelo menos
para o grupo masculino. Para o grupo feminino a atividade eletromiográfica de
ambos os músculos parece ser similar.
Os dados, então, receberam tratamento estatístico, como pode ser
observado abaixo.

4.2- ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para a análise estatística foram usados a Análise de Variância (ANOVA)
e o Pós-teste de Turkey, com nível de significância de 5% (∝=0,05). As
ANOVAs podem ser observadas abaixo e as tabelas relativas ao Pós-teste de
Turkey, como Apêndice. No entanto, os relatos foram feito com análises de
ambas as formas de estatística.

Figura 8 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando grupos F (feminino) e
M (masculino).

Não houve diferença significante entre os grupos masculino e
feminino como um todo, mas o grupo masculino apresentou resultados
eletromiográficos ligeiramente superiores aos femininos.

Apesar da análise dos dados sugerir diferença entre os grupos em
diversos movimentos, isso não pôde ser confirmado pela estatística.
Analisamos os grupos durante os movimentos em que a diferença entre eles
parecia mais evidente, ou seja, na diferença de contração de orbiculares da
boca e bucinadores, mas não foi encontrada diferença significativa entre os
grupos no que diz respeito aos músculos orbiculares da boca nos movimentos
AL, PL, IB, LD, LE e SA e nem entre bucinadores em SF.

Figura 9 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando lados 1 Esquerdo e 2
Direito entre grupos F (feminino) e M (masculino).

A comparação estatística entre lados direito e esquerdo dos músculos
dos grupos M e F também não demonstrou diferenças significantes, mas a

atividade elétrica do lado direito de ambos os grupos foi ligeiramente superior
se comparada de modo geral com o lado esquerdo.
Tais constatações podem ser observadas pormenorizando as análises
por meio do pós-teste de Turkey durante as análises em que as diferenças
entre os lados parecem ser mais evidentes. Desta forma, podemos observar
diferenças entre os lados direito e esquerdo nos músculos bucinadores durante
a Lateralização Lateral direita, onde o bucinador direito tem contração
significantemente maior que o esquerdo; e durante o movimento de sorriso
fechado, em que o bucinador direito também se revela significantemente mais
ativo que o esquerdo.
Quanto a Orbiculares da boca, apesar da análise dos dados terem
demonstrado atividade aparentemente superior do lábio superior sobre o inferior
nos movimentos de AL, PL e IB, estatisticamente tal dado não se confirma. Já
no Sorriso Aberto em que o lábio inferior parece ser mais ativo que o inferior,
isso se confirma no pós-teste de Turkey, em que o lábio inferior é
estatisticamente mais ativo que o superior.

Figura 10 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando músculos, sendo 1Masseter, 2- Bucinador, 3- Supra-hióides, 4- Orbiculares.

De um modo geral, a estatística demonstra que os orbiculares da boca
apresentam atividade elétrica significativamente maior durante os movimentos
estudados do que os outros três músculos.

Figura 11 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando músculos, sendo 1Masseter, 2- Bucinador, 3- Supra-hióides, 4- Orbiculares, com lados 1- Esquerdo, 2Direito.

Como dito anteriormente, lados direito e esquerdo não foram
estatisticamente diferentes. Podemos apenas notar leve discrepância entre
lados no que diz respeito aos músculos bucinadores, uma vez que o lado direito
se revela ligeiramente, mas não significantemente, superior ao lado esquerdo.
Os orbiculares da boca, sendo respectivamente o lado esquerdo representativo
como superior e direito, inferior, também não foram estatisticamente distintos de
modo geral.

Figura 12 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando movimentos, sendo
1- Pressão de um lábio contra o outro (AL), 2- Protrusão Labial (PL) 3- Inflar Bochechas
(IL), 4- Lateralização dos lábios para o LD (LD), 5- Lateralização dos Lábios para o LE
(LE), 6- Protrusão de Língua (L), 7- Sorriso com lábios abertos (SA), 8- Sorriso com lábios
fechados (SF), com lado 1 (esquerdo) e 2 (direito).

A comparação entre movimentos e lados, de modo geral, não
demonstrou diferenças significantes entre si, no entanto, houve diferença
significativa no movimento 4, LD e no 7, SA, ambos movimentos com amplo
tracionamento lateral e dependentes do músculo bucinador. É interessante
notar que, entre os movimentos LD e o LE existe uma inversão dos lados que
apresentam maior atividade elétrica, demonstrando que, de modo geral, os

músculos do lado direito contraíram mais quando o movimento foi para o lado
direito e vice-versa.

Figura 13 ANOVA (intervalo de confiança 95%) comparando movimentos, sendo
1- Pressão de um lábio contra o outro (AL), 2- Protrusão Labial (PL) 3- Inflar Bochechas
(IL), 4- Lateralização dos lábios para o LD (LD), 5- Lateralização dos Lábios para o LE
(LE), 6- Protrusão de Língua (L), 7- Sorriso com lábios abertos (SA), 8- Sorriso com lábios
fechados, com músculos, sendo 1- masseteres, 2- bucinadores, 3- supra-hióides e 4orbiculares da boca.

Os músculos orbiculares da boca foram significantemente mais
ativos que os outros músculos em todos os movimentos, com exceção do
movimento 6, Protrusão de língua (L), em que nenhum músculo se destaca e no

movimento 8, Sorriso com lábios fechados (SF), em que os bucinadores foram
mais ativos.
No movimento AL, os músculos bucinadores e supra-hióides
também demonstraram atividade significantemente maior que os masseteres.
Tal padrão também pode ser observado no movimento de SA.
Nos movimentos de LD e LE, o orbicular da boca também
demonstrou atividade significantemente maior que os outros músculos, no
entanto, o bucinador também demonstrou ser significantemente importante,
mais do que em outros movimentos em que a contração deste músculo é
bilateral.
Pelo gráfico demonstrado na figura acima (figura 13), podemos,
também, observar como cada um dos músculos se comporta em cada
movimento, e determinar em qual movimento cada músculo exerce mais
atividade em comparação a ele mesmo em outros movimentos. Os dados foram
analisados pelo pós-teste de Turkey (p<=0,05).
Pela figura 13 podemos observar que o músculo masseter
(músculo 1) permanece constante nos primeiros movimentos e aumenta sua
atividade no movimento 7, ou seja, no sorriso aberto. Podemos afirmar que
nesse movimento ele é significantemente mais ativo que durante a Protusão
Lingual, Inflar Bochechas e Lateralização Labial direita, mas não demonstra
diferenças significativas com os movimentos de Pressão de um lábio contra o
outro, Protrusão Labial, Lateralização Labial esquerda e Sorriso Fechado.

Já o músculo bucinador (músculo 2) mostra, na figura 13,
atividade especialmente elevada durante os movimentos de sorriso, tanto
aberto quanto fechado, o que pode ser confirmado pela estatística, em que os
movimentos de Sorriso Aberto e Fechado são significativamente diferentes de
todos os outros movimentos, mas não entre si.
Os

músculos

supra-hióides

(músculo

3),

também

foram

significativamente mais ativo durante o movimento de Sorriso Aberto, como
pode ser observado pela figura 13 e confirmado pelo pós-teste de Turkey. Os
Músculos supra-hióides demonstraram diferenças significativas do Sorriso
Aberto em relação aos movimentos de Protusão Labial, Inflar Bochechas,
Lateralização Labial direita e esquerda e Sorriso Fechado, e não demonstrou
diferença significativa com relação à Pressão de um lábio contra o outro nem de
Protrusão Lingual, demonstrando que, nesses dois últimos movimentos, os
supra-hióides também demonstraram atividade elétrica elevada, mas não tanto
quanto durante o Sorriso Aberto.
Finalmente, os Músculos Orbiculares da Boca, como já foi
mencionado e como pode ser observado pela figura 13, são mais ativos em
todos os movimentos com exceção dos movimentos de Protrusão Lingual e
Sorriso Aberto e Fechado. No entanto, a diferença entre o Sorriso Aberto e os
outros movimentos em que sua atividade é elevada, não há evidência clara,
pela observação do gráfico da figura 13, se o Sorriso Aberto e esses outros
movimentos são diferentes ou não, no entanto, a estatística nos mostra que o
Sorriso Aberto tem atividade elétrica significantemente menor que os

movimentos de Pressão de um lábio contra o outro, Protrusão Labial e
Lateralização Labial esquerda; atividade semelhante aos movimentos de Inflar
Bochechas e Lateralização labial direita e superior aos movimentos de Protusão
Lingual e Sorriso Fechado.

5- DISCUSSÃO

Com exceção dos movimentos de Protrusão Lingual (L) e Sorriso
Fechado (SF), o músculo mais ativo durante os movimentos testados foi o
orbicular da boca. Os outros músculos não demonstraram atividade elétrica tão
evidente, a não ser o bucinador, que demonstrou atividade elevada nos
movimentos de Lateralização Labial Direita (LD) e nos Sorrisos Aberto (SA) e
Fechado (SF), sendo que neste último, superou a atividade dos orbiculares.
Discutiremos cada movimento separadamente.
Como observado nos resultados, o músculo com maior atividade
eletromiográfica durante o movimento de Pressionar um lábio contra o outro
(AL) foi o orbicular da boca, sendo que no grupo feminino essa atividade dos
orbiculares é bastante similar, mas no grupo masculino, a atividade elétrica do
orbicular superior é maior que do inferior. No entanto, tais diferenças entre os
Gêneros não demonstraram importância significativa. Também não foi
observada diferença significativa entre os gêneros M e F no que diz respeito ao
músculo Orbicular da boca durante esse movimento. Zemlin14 coloca que o
lábio inferior é menos variável na geração de um nível de força estática do que
o superior. No entanto o lábio superior é mais estável que o inferior. Já Neely e
Pomerantz20 demonstraram que, em pesquisa realizada para verificar força em
Newtons, o lábio inferior gerou o dobro de força do superior, no entanto, o lábio
superior foi considerado mais estável em manter controle de força estática da

musculatura perioral que o inferior. Tais dados não coincidem com nossa
pesquisa, onde não houve diferença significativa entre lábios.
Este padrão se repetiu nos movimentos de protrusão labial e de inflar
bochechas, onde os músculos orbiculares da boca demonstraram mais
atividade elétrica. Na análise dos dados o grupo masculino parecia ter um nível
de contração maior que o feminino e a quantidade de contração de orbicular
superior parecia ser maior que o inferior, no entanto, tais dados não foram
confirmados estatisticamente.
Já no movimento de sorriso aberto, a contração do orbicular da boca
inferior é maior que do superior para o grupo feminino e para o masculino. Essa
diferença entre os feixes do orbicular pode ser confirmada pela estatística. Os
músculos supra-hióides também têm atividade elétrica ligeiramente maior do
que em outros movimentos e que os músculos masseteres. Tais dados
coincidem exatamente com a literatura supracitada20 em que lábios inferiores
geram três vezes mais atividade durante o sorriso aberto que o superior, assim
como coincidem com os dados que indicam que os movimentos como o sorriso
geram maior atividade elétrica de orbiculares do que dos outros músculos.17,18
Os valores obtidos pela EMG por Root e Stephens17 durante o sorriso foram
significantemente maiores do que de qualquer outra expressão.
Na lateralização labial para o lado direito, o músculo mais ativo
eletricamente também foi o orbicular da boca, feixes inferior e superior, no
entanto, notamos importante contração do bucinador do lado direito. Para o
lado esquerdo o padrão se repetiu, sendo que os orbiculares superior e inferior

apresentaram maior atividade elétrica que os outros músculos, mas o bucinador
do lado esquerdo também demonstra atividade elevada, embora não
significativamente diferente do bucinador do lado direito. Não encontramos
trabalhos na literatura que analisam movimentos semelhantes de lateralização,
mas encontramos alguns que estudavam o sorriso, e o músculo zigomático,
mais superficial que o bucinador, e em tais estudos17,18, o músculo zigomático
maior estava sempre em atividade conjunta com orbiculares da boca durante o
sorriso17 , ou mesmo era ativado durante exposição a figuras e imagens de
pessoas sorrindo18. Blanton et al.24, realizaram a análise eletromiográfica do
músculo bucinador, por meio de eletrodos de agulha, durante diversas
atividades

orais

e

encontraram

que

o

músculo

bucinador

estava

significativamente, marcadamente e consistentemente ativo durante as
atividades envolviam os lábios e a mandíbula, demonstrando, mais uma vez, a
unidade de ação de bucinadores e orbiculares da boca, consistentes ao
movimento de lateralização dos lábios.
Durante o movimento de protrusão lingual, nenhum músculo parece se
sobressair em relação aos outros. Takahashi et al.25, verificaram que, por meio
de eletromiografia de agulha, os valores em microvolts de contração dos
músculos genioglosso e gênio-hióide durante a protrusão de língua eram
superiores a 500µv, o que não está de acordo com nossos achados, mas vai de
encontro ao que é esperado da eletromiografia de superfície. Ela não consegue
dar conta de músculos mais profundos e de avaliações diretas da língua, uma

vez que só consegue captar musculatura extrínseca da língua e o movimento
protrusivo da língua exige também, muita atividade da musculatura intrínseca.
O sorriso fechado foi o único movimento em que os músculos
bucinadores demonstram mais atividade elétrica que os orbiculares da boca,
embora essa diferença não tenha sido significativa em termos estatísticos. Mais
uma vez podemos citar os estudos de Blanton et al.24, que, utilizando
eletromiografia por meio de eletrodos de agulha, encontraram que o músculo
bucinador estava significativamente ativo durante as atividades envolviam os
lábios e a mandíbula. Assim como Dimberg e Thunberg18 que encontraram
maior atividade do músculo zigomático maior do que outros músculos, quando a
pessoa é exposta a estímulos faciais alegres, no entanto, o zigomático maior é
um músculo mais externo que o bucinador e pode estar mais ativo que
orbiculares durante o sorriso.
Encontramos que, de modo geral, não houve diferença significante entre
os grupos masculino e feminino, mas o grupo masculino apresentou resultados
eletromiográficos ligeiramente superiores aos femininos, concordando com os
dados encontrados por Vaiman et al.
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que realizaram uma pesquisa dividida

em três partes que avaliou 440 adultos normais, para normatização da duração
da atividade muscular durante a deglutição e não encontraram diferença
significante entre o grupo feminino e masculino. Ao analisarmos cada
movimento separadamente, também não encontramos diferenças estatísticas
entre os grupos F e M.

Tais dados diferem de Barlow e Rath21 que indicaram que a os homens
geraram significantemente mais força de fechamento labial que as mulheres.
Podemos observar diferenças interessantes no que diz respeito a gênero,
quanto a orbiculares da boca, apesar de sem significância estatística,
principalmente nos movimentos de pressão de um lábio contra o outro,
protrusão labial, inflar bochechas, lateralização labial direita e esquerda, em que
o Gênero M teve atividade elétrica superior. Em compensação, para os
movimentos de protrusão lingual e sorrisos aberto e fechado, ocorreu o oposto,
com os orbiculares do grupo feminino ligeiramente mais ativos que os
masculinos. É interessante notar que estes são os movimentos em que os
orbiculares não foram tão mais ativos que os outros músculos: na protrusão
lingual não houve diferenças importantes entre músculos, no sorriso aberto
bucinadores e supra-hióides também tiveram contração de níveis elevados e
estatisticamente semelhantes aos bucinadores e no sorriso fechado os
bucinadores contraíram-se mais que orbiculares, embora não seja comprovado
por meio da estatística.
A comparação estatística entre lados direito e esquerdo dos músculos
dos grupos Masculino e Feminino também não demonstrou diferenças
significantes, mas a atividade elétrica do lado direito de ambos os grupos foi
ligeiramente superior se comparada de modo geral com o lado esquerdo. O que
é comumente encontrado em diversos trabalhos principalmente os que levam
em conta a mastigação.

Tal padrão também foi encontrado por Stefani34, que, em sua pesquisa
que comparava a mastigação de pessoas assintomática com a de pessoas com
Disfunção Temporomandibular, encontrou que os lados não preferencial e
preferencial de mastigação foram praticamente idênticos no que diz respeito
aos valores em microvolts, e sugeriu que, se o lado de mastigação não for
exclusivamente realizado em um dos lados (unilateral), e for apenas preferido
pelo sujeito, não demonstra diferenças no que diz respeito ao seu
comportamento EMG.
As únicas diferenças estatísticas em termos de lados foram com relação
aos bucinadores, que foram significantemente mais ativos do lado direito do que
do esquerdo nos movimentos de LD e SF. E em relação a lábios superior e
inferior, a única diferença significativa esteve durante o sorriso aberto, em que o
lábio inferior foi mais ativo que o superior.
A estatística demonstra que os orbiculares da boca apresentam, de
modo geral, atividade elétrica significativamente maior durante os movimentos
estudados do que os outros três músculos, pois apenas no movimento de
Sorriso Fechado os bucinadores foram mais ativos que os orbiculares, ainda
assim, sem importância estatística.
Segundo Zemlin14, o principal músculo que atua sobre os lábios é o
orbicular da boca que é um músculo complexo, composto por fibras intrínsecas
e extrínsecas, algumas exclusivas dos lábios e outras de outros músculos
faciais que se inserem nos lábios. Existe uma camada profunda e uma
superficial de fibras, a primeira formada por anéis concêntricos e a segunda,

para qual convergem os outros músculos da face. Este músculo é um esfíncter
que, contraído, fecha a boca e enruga os lábios. Tais afirmações corroboram a
maior atividade EMG observada nos orbiculares, em nosso estudo. Quer dizer
que sua atividade é muito grande devido, também, a atividade elétrica captada
de outros músculos que atuam sobre os lábios e que a EMG não é capaz de
discernir 14,15,16.
O músculo masseter permanece constante nos primeiros movimentos e
aumenta

sua

atividade

no

sorriso

aberto.

Nesse

movimento

ele

é

significantemente mais ativo que durante a Protusão Lingual, Inflar Bochechas e
Lateralização Labial direita, mas não demonstra diferenças significativas com os
movimentos de Pressão de um lábio contra o outro, Protrusão Labial,
Lateralização Labial esquerda e Sorriso Fechado. Podemos concluir, portanto,
que a participação deste músculo durante movimentos faciais não é de grande
importância, como esperado.
Zemlin14 afirma que o masseter, ao se contrair, fecha os maxilares. O
feixe superficial eleva-se em ângulo reto com o plano oclusal dos molares,
gerando pressão sobre esses dentes. Provavelmente no movimento de sorriso
aberto ele se torna mais ativo por temos uma tendência de ocluir os dentes ao
sorrirmos de lábios entreabertos.
Smith28 salienta que, comparada à mastigação, a fala apresenta pouca
atividade de masseteres e temporais, pois o grau de atividade dos músculos da
mandíbula para a fala é menor. O músculo pterigóideo medial e ventre anterior
do digástrico apresentam valores de atividade discretamente maiores que

masseteres e temporais, e tendem a ser mais ativos durante a fala, enquanto
durante a mastigação, exercem um papel de antagonistas. Tais dados se
refletem, também, em nossa pesquisa, apesar de não estarmos lidando com
fala, ainda assim, os movimentos faciais tendem a ser mais semelhantes à fala
do que à mastigação no que diz respeito ao funcionamento dos músculos
masseteres.
O músculo bucinador demonstrou atividade significantemente elevada
durante os movimentos de Sorriso, Aberto e Fechado, e estes foram
significantemente diferentes de todos os outros movimentos, mas não entre si.
O bucinador é o principal músculo da bochecha, sendo o mais profundo da
musculatura facial e extrínseca dos lábios14. Este músculo pode comprimir
lábios e bochechas contra os dentes e lateralizar os lábios, portanto nossos
achados corroboram com a literatura13,14.
Os músculos supra-hióides foram significativamente mais ativos durante
o movimento de Sorriso Aberto. Tais músculos demonstraram diferenças
significativas do Sorriso Aberto em relação aos movimentos de Protrusão
Labial, Inflar Bochechas, Lateralização Labial direita e esquerda e Sorriso
Fechado, e não demonstrou diferença significativa com relação à Pressão de
um lábio contra o outro nem de Protrusão Lingual, demonstrando que, nesses
dois últimos movimentos, os supra-hióides também demonstraram atividade
elétrica elevada, mas não tanto quanto durante o Sorriso Aberto.
Segundo a literatura13, esses músculos têm funções que envolvem o
hióide, mas também a mandíbula, como o ventre anterior do digástrico, que

abaixa a mandíbula quando está fixo no osso hióide, o músculo milo-hióideo,
que contrai o soalho da boca e comprime a língua contra o palato e o gêniohióideo que, quando fixo no hióide, rebaixa a mandíbula.
Todas as atividades citadas acima com relação aos músculos e como
eles atuam sobre os movimentos faciais são bem descritas na literatura de
anatomia e fisiologia, no entanto, não são os atributos anatômicos que nos
chamam a atenção, mas sim o que a presente pesquisa traz de importância aos
clínicos, especialmente, que seria: quais movimentos poderiam exercitar mais
os músculos estudados? E, apesar de a EMG não avaliar força, sabemos que o
grau de contração depende do número de unidades motoras ativadas no interior
do músculo. A força exercida pelas fibras musculares de uma unidade motora
pode ser diretamente relacionada com a freqüência dos impulsos de estímulo e,
por sua vez, a força exercida por todo o músculo está diretamente relacionada
com o número de unidades motoras ativas14, que é captada pelo EMG.
Portanto, podemos observar, por meio desta pesquisa, quais músculos
estão mais ativos e, portanto, realizando mais força dentre os movimentos
estudados, bem como em quais exercícios estudados um dado músculo está
mais ativo e, portanto, trabalha mais.
Nossos resultados nos levam a crer que, como avaliado anteriormente,
os músculos orbiculares da boca realizam maior movimentação, com mais
atividade elétrica durante os movimentos de Pressão de um lábio contra o
outro, Protrusão Labial e Lateralização Labial direita e esquerda.

Já os bucinadores se estimulam mais durante os movimentos de Sorriso
Aberto, mas especialmente durante o Sorriso fechado.
Os músculos masseteres e supra-hióide não tiveram atividade
eletromiográfica tão importante quanto os dois outros músculos, portanto,
poderíamos incorrer em erro se sugeríssemos um ou outro movimento para
estimula-los, e, portanto, sugerimos que pesquisas com outros movimentos
sejam experimentados.
Uma

avaliação

muito

importante

foi

relativa

à

eletromiografia.

Consideramos que a EMG de superfície não foi eficaz para avaliar a atividade
elétrica da língua em si, apenas de modo muito superficial os músculo suprahióides, no entanto, acreditamos que nosso aparato não foi capaz de detectar
músculos próprios da língua. Portanto, mais pesquisas relativas a movimentos
específicos da língua devem ser realizadas, mas, neste momento, não
consideramos a EMG de superfície eficiente para avaliar os movimentos da
língua propriamente dita. Entretanto, a EMG foi de grande valia para a
avaliação dos músculos da face em geral e pode auxiliar tanto na avaliação de
tais músculos como no auxílio à terapia fonoaudiológica. Uma vez que um
padrão da movimentação da face de adultos normais pode começar a se
configurar por maio de nossa pesquisa, comparações com patologias também
podem ser feitas, em especial com relação a movimentos e exercícios faciais.
E, finalmente, consideramos que o movimento em que mais músculos
participaram de forma efetiva foi o movimento de Sorriso Aberto, que teve
participação marcante de orbiculares da boca, bucinadores e supra-hióides.

6- CONCLUSÃO

•

O músculo que apresentou mais atividade elétrica durante os
movimentos estudados foi o Orbicular da boca, especialmente nos
movimentos de Pressão de um lábio contra o outro, Protrusão
Labial e Lateralização dos Lábios Direita e Esquerda;

•

Os únicos movimentos em que o músculo Orbicular da boca não
foi o mais ativo foram Protrusão Língua, em que nenhum músculo
se destacou, e Sorriso Fechado, em que sua atividade se
equiparou à de Bucinadores;

•

Os

músculos

bucinadores foram mais ativos

durante

os

movimentos de Sorriso Aberto e Sorriso Fechado, especialmente
no último;
•

O movimento que apresentou mais atividade elétrica dos
músculos como um todo foi o Sorriso Aberto;

•

A eletromiografia de superfície mostrou-se eficiente e de fácil
execução e manejo para uso clínico, mas deve ser usada com
cuidado em estudos específicos de movimentos da língua.

7- ANEXOS
A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)

_______________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .:.............................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M ( ) F ( )
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO .................................................................... Nº .............. APTO: .................
BAIRRO: ............................................................ CIDADE ...........................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) .........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .....................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M( ) F( )
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO:....................................................................................... Nº ................... APTO: ...................
BAIRRO: ......................................................................... CIDADE: ...........................................................
CEP: ....................................... TELEFONE: DDD (............).......................................................................
____________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:

Estudo eletromiográfico do padrão de contração muscular da face em adultos

PESQUISADOR:

Fabiane Miron Stefani

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 8344

UNIDADE DO HCFMUSP: Fisiopatologia Experimental
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

x RISCO MÍNIMO

RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA :
A pesquisa terá duração de três anos ( de Julho de 2005 a Julho de 2008)

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa;
O presente trabalho pretende contribuir, para clínicos e pesquisadores da
área de fonoaudiologia, com o estudo dos padrões de normalidade da
musculatura facial. Para tanto, é objeto deste estudo analisar, por meio de EMG
de superfície, o padrão de contração da musculatura facial de indivíduos
adultos, saudáveis, em postura de repouso e durante vários movimentos faciais.
2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação
dos procedimentos que são experimentais;
Serão avaliados 100 indivíduos saudáveis, sem queixa fonoudiológica ou
odontológica, passarão por avaliação clínica simples de oclusão dentária. Após
a avaliação dentária, será feita a avaliação de medidas faciais, a serem
realizadas com paquímetro digital, que incluirá a medida dos terços da face e
teste de simetria. Esse teste é indolor e não causa incômodos. Os participantes
serão chamados a comparecer ao local da realização do experimento com
eletromiografia há, pelo menos, duas horas em jejum, bem como sem objetos
de metal junto ao corpo (jóias) e sem roupas de lã. A superfície da pele será
limpa com álcool etílico em uma gaze. Os eletrodos bipolares de superfície
serão posicionados sobre os músculos orbiculares da boca superiores,
bilateralmente, orbiculares da boca inferiores, bilateralmente, nos músculos
bucinadores, bilateralmente e no músculo mentual, bilateralmente, Os eletrodos

terra diferem apenas por serem unipolares e serão aderidos sobre o pulso
direito do participante. O EMG será conectado a um microcomputador Itautec,
Pentium M e os traçados salvos tanto em seu disco rígido quanto Compact
Disc.
Após a detecção da musculatura em repouso para detecção de possível
padrão muscular comum à população (e para avaliação de possível
interferência de ruído), será pedido que o indivíduo execute os seguintes
movimentos durante 20 segundos, com intervalo de 20 segundos entre cada
movimento: Protrusão de lábio; Protrusão de língua; Inflar bochechas; Sorriso
de lábios entreabertos; Sorriso de lábios fechados; Lateralização de lábios
(ambos os lados); Pressão de lábios contra as arcadas dentárias; Giroversão do
lábio inferior.
3. desconfortos e riscos esperados;
Os desconfortos se referem ao fato de a pesquisa levar cerca de 20 minutos,
em que o participante terá de ficar em repouso e movimentando-se pouco.
Também existe o incômodo da limpeza da pele, a ser feita com álcool. No entanto,
não á riscos previstos.
4. benefícios que poderão ser obtidos;
O participante da pesquisa obterá uma análise completa da
contração da musculatura da face e, em caso de algum tipo de assimetria,
receberá atendimento feito pela própria autora deste trabalho.
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo;
A simetria facial pode ser melhorada com terapia fonoaudiológica, desta forma,
o participante poderá receber terapia e/ou orientações quanto a
padrões musculares e simetria facial.
___________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS
DO SUJEITO DA PESQUISA:

1.

acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da
assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da
pesquisa.
_______________________________________________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS.
Fabiane Miron Stefani- pesquisadora responsável
Avenida Pof. Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo,
Telefone: 3091-8033
____________________________________________________________________________________
VI. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTARES:

Favor mencionar abaixo se o Sr (a) deseja receber os resultados de seu exame
via correio ou e-mail.
____________________________________________________________________________________

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido
o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
São Paulo,

de

__________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

de 20

.

____________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
(Resolução Conselho Nacional de Saúde 196, de 10 outubro 1996)
1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador
fornecerá ao sujeito da pesquisa, em linguagem clara e accessível,
evitando-se vocábulos técnicos não compatíveis com o grau de
conhecimento do interlocutor.
2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta
qualquer possibilidade de intervenção e de dano à integridade física
do sujeito da pesquisa.
3. O formulário poderá ser preenchido em letra de forma legível,
datilografia ou meios eletrônicos.
4. Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em
poder do paciente ou seu representante legal e outra deverá ser
juntada ao prontuário do paciente.
5. A via do Termo de Consentimento Pós-Informação submetida à
análise da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
-CAPPesq deverá ser idêntica àquela que será fornecida ao sujeito
da pesquisa.

B- Aprovação pelo CEP da FOUSP

C- Aprovação pelo CAPPesq do HC-FMUSP

D- Protocolo de Avaliação
Nome:............................................................................Sujeito nº:....................
D.N.:.................................... Idade:.............................. Data:............................
Medida dos terços da face em mm:
Superior:...........................
Média:..............................
Inferior:............................
Comissura lábio-olho LD:.......................
Comissura lábio-olho LE:.......................
Classificação:
Cálculo IMC: ..................................(Kg/m2)
Abaixo do peso: abaixo de 18,5
Peso normal: 18,5-24,9
Sobrepeso: 25,0- 29,9
Obesidade 1: 10,0- 34,9
Obesidade 2: 35,0- 39,9
Obesidade 3: acima de 40,0

Classificação da oclusão e mordida:................................................................
Ausência de dentes:.........................................................................................
Avaliação de:
Lábios:...............................................................................................................
Língua:...............................................................................................................
Bochechas:........................................................................................................
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