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RESUMO
RODRIGUES, F. C. C. Avaliação da força de mordida, abertura bucal e sinais
disfunção temporomandibular na Síndrome de Down. 2017. 76p. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2017.

O conhecimento das características funcionais da Síndrome de Down (SD) é
importante para a ciência odontológica, pois indivíduos com SD apresentam alterações
craniofaciais e dentárias que alteram o desempenho do sistema estomatognático. O
objetivo deste estudo foi determinar padrões de referência da força de mordida molar
direita (FMMD) e esquerda (FMME) máximas de indivíduos com SD analisando a
influência da idade, além de compará-los com indivíduos sem síndrome de Down. A
abertura bucal, estalo na ATM, ranger dos dentes (sono e vigília) foram avaliados nos
indivíduos com SD. Participaram 100 indivíduos com SD que foram distribuídos em
quatro grupos: crianças entre 8 e 12 anos (GSDI, n=28); adolescentes entre 13 e 20 anos
(GSDII, n=30); adultos jovens entre 21 e 40 anos (GSDIII, n=29) e adultos entre 41 e
60 anos (GSDIV, n=13). Os GSD (I, II, III e IV) foram pareados sujeito a sujeito com
seus respectivos controles sem síndrome (GCI, GCII, GCIII e GCIV) por idade, gênero
e IMC. Os registros da FMMD e FMME foram captados pelo dinamômetro digital. O
estalo sem dor (ESD), ranger dos dentes no sono (RS) e na vigília (RV) foram
analisados por meio de questionário anamnésico. A abertura sem auxílio e sem dor (A),
abertura máxima sem auxílio (MSA) e abertura máxima com auxílio (MCA) foram
mensuradas por régua milimétrica. Os dados de FMM máximas, abertura bucal foram
tabulados e submetidos à análise estatística (SPSS 22.0, p≤0,05). Os dados de ESD, RS
e RV em indivíduos com SD foram demonstrados em valores percentuais.
Houve diferença estatística significante (ANOVA, p ≤ 0,05) para FMME no GSD ao
longo dos anos (p=0,00) registrando maior força para o GSDII. Na comparação dos

Grupos etários com os Grupos controles houve diferença estatística significante
(teste t de student, p ≤ 0,05) para FMMD: GSDII X GCII (p=0,00), GSDIII X GCIII
(p=0,00), GSDIV X GCIV (p=0,00) e FMME: GSDI X GCI (p=0,00), GSDII X GCII
(p=0,00), GSDIII X GCIII (p=0,00) e GSDIV X GCIV (p=0,00). As FMMD e FMME
dos Grupos etários com SD foram menores quando comparados aos GC (I, II, III e IV).
Na abertura bucal ocorreu diferença estatística significante (ANOVA, p ≤ 0,05) ao
longo dos anos: A (p=0,00), MSA (p=0,00) e MCA (p=0,00) com maior A no GSDII e
maior MSA e MCA no GSDIII. O GSDIII apresentou maior valor percentual de ESD e
RDV e o GSDI maior de RDS. Os resultados deste estudo determinaram padrões
referenciais de FMM ao longo dos anos em indivíduos com SD, com maior força para
os adolescentes, diminuição gradual durante o envelhecimento, menor força máxima
quando comparado aos indivíduos sem síndrome, influência da idade na abertura bucal
e presença de ESD, RS e RV.

Palavras-chave: Síndrome de Down, força de mordida molar, abertura bucal, ranger de
dentes, disfunção temporomandibular.

ABSTRACT
RODRIGUES, F. C. C. Evaluation of bite force, buccal opening and signs of
temporomandibular dysfunction in Down Syndrome 2017. 76p. (dissertation).
Ribeirão Preto: School of Dentistry of São Paulo; 2017.

Knowledge of the functional characteristics of Down Syndrome (DS) is
important for dental science, since individuals with DS present craniofacial and dental
alterations that alter the performance of the stomatognathic system. The aim of this
study was to determine reference patterns of maximal right (RMBF) and left (LMBF)
molar bite force of SD individuals by analyzing the influence of age, as well as
comparing them with healthy individuals. The mouth opening, clicking in the TMJ,
teeth grinding (sleep and wakefulness) were evaluated in individuals with DS. A total of
100 individuals with DS were divided into four groups: children aged 8 to 12 years
(DSGI, n = 28); Adolescents between 13 and 20 years old (DSGII, n = 30); Young
adults aged between 21 and 40 years (DSGIII, n = 29) and adults between 41 and 60
years (DSGIV, n = 13). GDSs (I, II, III and IV) were paired subject to their respective
healthy controls (CGI, CGII, CGIII and CGIV) by age, gender and BMI. RMBF and
LMBF records were captured by the digital dynamometer. The painless popping (PP),
teeth grinding in sleep (GS) and wakefulness (W) were analyzed by means of an
anamnestic questionnaire. The pain free opening (PFO), maximum unassisted opening
(MUO), maximum assisted opening (MAO) mouth opening were measured by
millimeter rule. Maximum MBF data, mouth opening were tabulated and submitted to
statistical analysis (SPSS 22.0, P≤0.05). The PP, GS and W data in individuals with SD
were demonstrated in percentage values. There was a statistically significant difference
(ANOVA, P ≤ 0.05) for LMBF in GDS over the years (P = 0.00), registering the highest
force for DSGII. In the comparison between age groups and control groups without SD,

there was a significant statistical difference (Student t test, P ≤ 0.05) for RMBF: DSGII
X CGII (P = 0.00), DSGIII X CGIII (P = 0.00), DSGIV X CGIV (P = 0.00) and LMBF:
DSGI X CGI (P = 0.00), DSG II X CGII (P = 0.00), DSGIII X CGIII (P = 0.00) and
DSGIV X CGIV (P = 0.00). The RMBF and LMBF of the age groups with SD were
smaller when compared to the CG (I, II, III and IV). In the mouth opening, there was a
significant statistical difference (ANOVA, P ≤ 0.05) over the years: PFO (p = 0.00),
MUO (P = 0.00) and MAO (P = 0.00) In DSGII and higher MUO and MAO in DSGIII.
The DSGIII had the highest percentage of PP and W and the highest DSGI of GS. The
results of this study determined reference patterns of MBF over the years in individuals
with DS, with greater strength in adolescents, gradual decrease during aging, lower
maximum strength when compared to healthy individuals, influence of age on mouth
opening and presence of PP,GS and W.

Keywords: Down syndrome, molar bite force, mouth opening, teeth grinding,
temporomandibular dysfunction.
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1. INTRODUÇÃO
A Síndrome de Down (SD) foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês
John Longden Hayden Down em 1866 (KAZEMI; SALEHI; KHEIROLLAHI, et al.,
2016) e só após cem anos da sua descoberta que foi demonstrado que 95% dos casos
desta síndrome eram resultantes da Trissomia do cromossomo 21, sendo que os outros
5% eram decorrentes da translocação cromossômica (MOREIRA; EL-RANI;
GUSMÃO, 2000; FISKE; SHAFIK, 2001; OLIVEIRA; JORGE; PAIVA, 2001;
WISEMAN et al., 2009; SPARKS et al., 2016; KAGELEIRY et al., 2016; MOREIRA
et al., 2016; ARUMUGAM et al., 2016).
A incidência mundial da SD é de aproximadamente 8,3 a 14,3 casos para 10.000
nascidos vivos (FERRÉS et al., 2016) e a taxa de mortalidade é maior que a da
população geral (UPPAL; CHANDRA; POTLURI, 2015). Essa taxa elevada de
mortalidade se deve a incidência aumentada de problemas cardíacos (BOER et al.,
2017; CARACAUSI et al., 2017), infecções do aparelho respiratório (SÁNCHEZLUNA et al., 2016), distúrbios hematológicos (SUZUK et al., 2016) e alteração
gastrointestinal (SZAFLARSKA-POPŁAWSKA et al., 2016).
A expectativa de vida dos sindrômicos varia de 35 a 40 anos, mas estima-se que
80% dos adultos tem sobrevida de 55 anos de idade ou mais (BUXTON; HUNTER,
1999; FISKE; SHAFIK, 2001).
Nos Estados Unidos, a prevalência populacional em 2010 de SD foi estimada em
6,7 para 10.000 indivíduos norte americanos (DE GRAAF G et al., 2016). No Brasil não
existe uma estatística específica sobre o número de brasileiros com SD, mas estudo
afirmou que entre 2005 e 2013, a incidência era de 01 caso para cada 700 indivíduos
nascidos vivos (BERMUDEZ et al, 2015), tendo uma média de 8 mil novos casos por
ano.
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Os indivíduos que possuem essa alteração genética apresentam inteligência e
raciocínio lógicos, porém o desenvolvimento físico e mental se torna mais lento em
comparação com indivíduos não sindrômicos (NÆSS et al., 2016).
A SD é uma condição autossômica congênita em que se observa coordenação
motora deficiente, coeficiente de inteligência reduzido, desenvolvimento facial,
hipotonia muscular, hiperflexibilidade das articulações (no lactente e na primeira
infância) e envelhecimento precoce (REY; FAZZI; BIRMAN, 1992; ASOKAN;
MUTHU; SIVAKUMAR, 2008).
As características físicas gerais dos indivíduos que apresentam esta síndrome
são: faces achatadas, manchas brancas na borda da íris, nariz pequeno em formato de
sela, deformidades nas orelhas, braquicefalia, região occipital achatada, pescoço curto,
tônus muscular baixo, baixa estatura, mãos e pés pequenos e largos. São relatadas ainda
alterações do sistema endócrino metabólico, envolvendo principalmente as glândulas da
tireoide e pituitária (WALDMA; HASAN; PERLAN, 2009; WISEMAN et al., 2009;
KRUSZKA et al., 2017).
Estima-se que no Brasil, poucos cirurgiões dentistas sejam qualificados para
atender este grupo de indivíduos com necessidades especiais, cujo tratamento se torna
dificultado pelo conhecimento deficitário sobre o comportamento e aspectos clínicos
bucofaciais (SARAIVA; NÓBREGA, 2003; SANTAGELO et al., 2008; WILLIAMS et
al., 2015).
O diagnóstico da SD baseia-se em uma série de sinais e sintomas, sendo sua
confirmação estabelecida pelo estudo cromossômico. Nem toda população acometida
apresenta as mesmas características, sendo necessária, no diagnóstico definitivo, uma
investigação citogenética para identificação do cariótipo (SOMMER; HENRIQUESILVA, 2008; GEKAS et al., 2014).
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O tratamento da SD deve ser voltado para a manutenção da qualidade de vida do
indivíduo, prevenindo e tratando as possíveis complicações que aparecerem, de forma
que se torna bastante importante a colaboração da família e da equipe multidisciplinar
para acompanhar e tratar esses indivíduos (BROWN, et al., 2015; MARCHAL et al.,
2016).
Entre as estruturas que compõem o sistema estomatognático, a articulação
temporomandibular, os elementos dentários, a língua, o periodonto, a maxila e a
mandíbula, podem sofrer alterações funcionais em indivíduos com SD (SINDOOR;
DESAI, 1997, BHOWATE; DUBEY, 2005; ASOKAN et al., 2008).
O indivíduo sindrômico pode apresentar macroglossia, além de maloclusão e
hipotonia muscular sugerindo comprometimento da articulação temporomandibular,
com surgimento de disfunções (ALMEIDA et al., 2008).
A disfunção temporomandibular engloba um grande número de problemas
clínicos que envolvem os músculos da mastigação, articulação temporomandibular e
estruturas associadas (SOLBERG, 1983; OKESON; HAYES, 1986, BAVIA;
VILANOVA; GARCIA, 2016; DUGASHVILI et al., 2016). Dentre as várias causas
consideradas potencialmente desencadeantes de disfunção temporomandibular, citam-se
as desarmonias oclusais, perfil psicológico, injúrias musculoesqueléticas, hábitos
parafuncionais (ranger e apertar os dentes), estresse emocional, lassidão do tecido
conjuntivo, trauma, fatores anatômicos e patofisiológicos (OKESON; HAYES, 1986;
STEPAN; SHAW; OUE, 2016). A dor é o sintoma mais comum relatado por indivíduos
com disfunção temporomandibular, seguido dos estalos articulares (MAGNUSSON,
1981; SUVINEN et al., 2016; LACERDA et al., 2016).
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A limitação dos movimentos mandibulares também é um fator indicativo de
desordem, uma vez que a fisiologia do osso mandibular permite a realização de
movimentos em todas as direções (OKESON, 1992; ALMEIDA et al., 2008).
Contudo faz se necessário investigar o sistema estomatognático dos indivíduos
com SD para observar se existem alterações morfofuncionais decorrentes da síndrome.
Um método importante, reconhecido internacionalmente, que avalia a
capacidade funcional dos indivíduos saudáveis e com alterações morfofuncionais é a
força de mordida máxima que fornece informações essenciais a respeito da função
mastigatória (ORCHARDSON; CADDEN, 1998, OKIYAMA, 2003; KOGAWA et al.,
2006; PALINKAS et al., 2010; DE LA HOZ-AIZPURUA, 2013; PALINKAS et al.,
2016; DA SILVA et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016).
A força de mordida é regulada pelas características morfológicas dos músculos
da mastigação, especialmente relacionadas à área da secção transversal, assim como
pelo sistema nervoso/esquelético e os elementos dentários (SHIAU; WANG, 1993;
DIRAÇOĞLU et al., 2011; KOBAYASHI et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2016).
Van der Bilt et al. (2008) compararam a força de mordida máxima unilateral e
bilateral em um grupo composto por 81 participantes dentados sem SD. Os
pesquisadores verificaram que a média da força de mordida bilateral foi de 56 Kgf,
enquanto que a média da força de mordida unilateral foi menor, sendo 43 Kgf a do lado
direito e 42 Kgf a do lado esquerdo. Verificaram também que a atividade dos músculos
masseter e temporal foram significativamente menores durante o apertamento unilateral,
em comparação com apertamento bilateral. Concluíram que a mudança nas forças que
atuam sobre a mandíbula durante o apertamento unilateral comparado com apertamento
bilateral leva a uma resposta diferente no músculo temporal quando comparado ao
músculo masseter.
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Estudo comprovou que existe influência da idade na força de mordida da
população sem doença, sem síndrome, sem disfunção temporomandibular, na
observação da variabilidade das médias de indivíduos na faixa etária entre 07 e 80 anos
que foram distribuídos em grupos etários, resultando na diferença significante da força
de mordida máxima ao longo dos anos (PALINKAS et al., 2010).
Uma característica evidente nos indivíduos com SD é a presença do ranger dos
dentes, e é utilizado no diagnostico de bruxismo do sono, onde só o exame
polissonográfico, considerado padrão ouro, poderia confirma-lo com exatidão
(LOBBEZOO et al., 2013; PALINKAS et al., 2016; HOASHI et al., 2016). Existem
trabalhos que utilizam o relato dos familiares para confirmar a presença do ranger dos
dentes durante o sono, sendo prova de diagnóstico da presença do hábito parafuncional
(DA SILVA et al., 2016; HUHTELA et al., 2016).
O ranger de dentes produz som audível não agradável, percebido pelas pessoas
próximas ao indivíduo (CHEIFETZ et al., 2005). Alguns autores afirmam que é um
hábito que tende a ser abandonado com o crescimento e desenvolvimento do ser
humano (KIESER; GROENEVELD, 1998; LABERGE et al., 2000), enquanto outros
afirmam haver forte associação entre o hábito parafuncional na infância e a persistência
da mesma na vida adulta (HUBLIN et al., 1998; CARLSSON; EGERMARK;
MAGNUSSON, 2003).
A literatura não fornece informações precisas sobre o ranger de dentes em
indivíduos com SD, no entanto mostra que indivíduos com essa síndrome possuem
alguns hábitos deletérios, principalmente o da respiração bucal, que pode causar avanço
dos dentes anteriores e, como consequência os lábios permanecem abertos e o ranger
dos dentes, produzindo desgastes dentários e dores na articulação temporomandibular
(MUGAYAR, 2000).
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Considerando-se que o ranger de dentes é o hábito parafuncional deletério mais
presente na população em geral (LOBBEZOO; NAEIJE, 2001; LAVIGNE et al., 2007)
acometendo também indivíduos com SD, e tendo em vista que este hábito apresenta alto
potencial destrutivo, é importante notar se há presença estalos na articulação
temporomandibular que são indícios do aparecimento de disfunção (MALULY et al.,
2013; MANFREDINI et al., 2013).
Portanto o objetivo principal deste estudo inédito foi determinar parâmetros
referenciais de força de mordida molar máxima em indivíduos com SD, demonstrar se o
fator idade altera a força e mobilidade mandibular, além de relatar que os indivíduos
com SD apresenta ranger de dentes e sinais clínicos de disfunção temporomandibular.
Os

resultados

obtidos

fornecerão

subsídios

importantes

para

ciência

odontológica que realiza tratamentos com este público alvo, fazendo com que os
profissionais de saúde fiquem mais atentos ao realizarem tratamentos reabilitadores
orais, por exemplo, porque o sistema estomatognático destes indivíduos podem
apresentar alterações funcionais bem delineadas.

PROPOSIÇÃO
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2. Proposição
A finalidade desta pesquisa foi:
 Determinar parâmetros referenciais de força de mordida molar máxima
em indivíduos com Síndrome de Down e compará-los com indivíduos
sem Síndrome de Down;
 Analisar se o fator idade altera a força de mordida molar máxima e
abertura bucal;
 Demonstrar se indivíduos com SD apresentam estalos sem dor na
articulação temporomandibular e ranger de dentes durante o sono/vigília.

MATERIAL E MÉTODOS
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Aspectos Éticos
O presente estudo foi realizado após submissão e aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP - Instituição
proponente) sob número CAAE 39511714.6.1001.5419 e do Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Uberlândia (FOUFU/UFU – Instituição
coparticipante) sob o número CAAE 39511714.6.3001.5152. Todos os participantes
foram esclarecidos a respeito da pesquisa, de seus objetivos,
benefícios,

riscos,

desconfortos,

caráter

confidencial

dos

procedimentos,

dados

obtidos

e,

posteriormente, convidados a participar da mesma. Os cuidadores responsáveis pelos
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
(ANEXO 1).

4.2 Estudo Piloto, Calibração e Erro do Método
O estudo piloto foi desenvolvido com 15 participantes, os quais não foram
incluídos na amostra desta pesquisa. Os dados preliminares foram utilizados para testes
de calibração. No estudo piloto, duas avaliações com intervalo de duas semanas foram
realizadas para força de mordida molar máxima (direita e esquerda). O erro do método
para a variável quantitativa foi calculado pela avaliação de duas medidas com intervalo
de duas semanas entre elas, utilizando-se a fórmula de Dahlberg (RAADSHEER et al.,
1996; PALINKAS et al 2010).
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4.3 Descrição da Amostra
Os participantes com diagnóstico de SD (amostragem por conveniência) foram
selecionados no Centro de Atendimento Odontológico de Pacientes Especiais (CAOPE)
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e no
Setor de Atendimento de Pacientes Especiais (SEPAE) da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Uberlândia.
De um total de 144 indivíduos com SD, 16 não se enquadraram nos critérios de
inclusão e 28 não conseguiram realizar o exame de força de mordida molar máxima.
Foram excluídos do estudo indivíduos com diagnóstico de SD que não estiveram
acompanhados pelo cuidador direto, e que tiverem ausências de um ou de todos os primeiros
molares permanentes tanto superiores e/ou inferiores.
Participaram efetivamente da pesquisa 100 indivíduos dentados completos,
(exceto o grupo das crianças com dentição mista, mas com a presença dos primeiros
molares permanentes), na faixa etária entre 08 e 60 anos, sem distinção de raça, gênero
e com diagnóstico confirmado de SD. Os indivíduos selecionados foram distribuídos em
quatro grupos etários: crianças entre 8 e 12 anos (GSDI, n=28); adolescentes entre 13 e
20 anos (GSDII, n=30); adultos jovens entre 21 e 40 anos (GSDIII, n=29) e adultos
entre 41 e 60 anos (GSDIV, n=13). Os GSD (I, II, III e IV) foram pareados sujeito a
sujeito com seus respectivos controles sem SD (GCI, GCII, GCIII e GCIV) por idade,
gênero e índice de massa corporal (IMC), totalizando 200 participantes neste estudo.

4.4 Descrição da Metodologia
Inicialmente, todos os participantes dessa pesquisa juntamente com seus
cuidadores responsáveis diretos foram convidados a participar. Após o entendimento da
finalidade do estudo e a assinatura do TCLE, foram desenvolvidas as coletas dos dados.
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No exame anamnésico foram obtidas informações referentes aos dados pessoais,
histórico médico e odontológico, presença de hábitos parafuncionais e possíveis sinais e
sintomas clínicos de disfunção temporomandibular.
Após esta etapa, foi realizado o exame clínico para avaliar a mobilidade
mandibular dos indivíduos com SD, por meio do padrão de abertura bucal utilizando
régua milimétrica reta e adaptada (Figura 1), com a finalidade de mensurar abertura sem
auxílio e sem dor (A), abertura máxima sem auxílio (MSA) e abertura máxima com
auxílio (MCA) (PEREIRA, FAVILL, DWORKIN, et al. 2004).

Figura 1. Régua milimétrica para mesurar abertura bucal

Durante o exame de abertura bucal, o participante da pesquisa permaneceu
sentado confortavelmente, com as coxas paralelas ao solo e a cabeça posicionada de
forma ereta.
A medida da abertura sem auxílio e sem dor (A) foi obtida após o indivíduo abrir
a boca ao máximo possível e confortávelmente (sem auxílio), sem provocar dor. A
ponta da régua milimétrica foi posicionada na incisal do incisivo central superior onde
foi medido verticalmente até a incisal do incisivo inferior oposto.
A medida da abertura máxima sem auxílio (MSA) foi obtida utilizando a mesma
técnica para mensurar a abertura anterior, levando em consideração se houve presença
de dor durante a abertura máxima. (Figura 2).
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A medida de abertura máxima com auxílio (MCA) foi obtida depois que o
indivíduo foi orientado abrir a boca, o dedo polegar do operador foi posicionado nos
incisivos centrais superiores, e com o dedo indicador cruzado em direção aos incisivos
centrais inferiores foi realizada ação de alavanca necessária para forçar a abertura de
boca do indivíduo, sob pressão moderada, medindo verticalmente da incisal do incisivo
central superior até a incisal do incisivo inferior com a régua milimétrica, levando em
consideração presença de sintomatologia dolorosa.

Acervo Pessoal

Figura 2. Régua milimétrica posicionada para mensurar abertura bucal

O próximo passo foi detectar a presença de estalos articulares por meio da
ausculta dos movimentos da articulação temporomandibular, utilizando o estetoscópio
profissional de alta qualidade (Figura 3).
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Acervo Pessoal

Figura 3. Estetoscópio posicionado para auscultar estalo na ATM

O ranger e apertar dos dentes foram observados por meio de questionário criado e
redigido pelos próprios pesquisadores desse estudo embasados na literatura (DUBOIS et al.,
2010; VAN DER PUTTEN et al., 2011). Este questionário apresentou 12 questões que
avaliaram a saúde geral e bucal do indivíduo, incluindo a presença de ranger de dentes
(ANEXO 2).
Após o exame clínico, foi realizado o registro de força de mordida molar máxima do
participante de pesquisa, por meio do uso do dinamômetro digital, modelo IDDK (Kratos
Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, Brasil), com capacidade até 100 Kgf, adaptado para
condição bucal, pertencente ao Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
O aparelho possui escala em Kgf ou N, uma tecla “set-zero” que possibilitou o
controle dos valores obtidos e também registro de pico, facilitando a leitura da força de
mordida máxima durante a obtenção dos valores. É constituído de duas hastes que apresenta
extremidades revestidas por discos de teflon capazes de receber e mensurar a força de
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mordida aplicada pelo indivíduo. A carga de precisão elevada e o circuito eletrônico para
indicar a força forneceram medidas precisas e de fácil leitura no visor digital (Figura 4).

Acervo Anatomia FORP/USP

Figura 4. Dinamômetro Digital IDDK da marca Kratos

Os participantes foram orientados e treinados para realizar o teste de morder as hastes,
para assegurar a confiabilidade no procedimento, que foi realizado sempre pelo mesmo
operador capacitado (Figura 5). Foi observado o paralelismo do plano horizontal de Frankfurt
com o solo (SUN et al., 2016).

Acervo Pessoal

Figura 5. Dinamômetro posicionado na região dos primeiros molares do lado esquerdo
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A medida de força de mordida molar máxima foi coletada com os participantes
sentados confortavelmente em uma cadeira com os braços estendidos ao longo do corpo e as
mãos apoiadas sobre as coxas. O dinamômetro foi limpo com álcool e protegido com dedeiras
de látex descartáveis (Wariper, São Paulo, Brasil) posicionadas nas hastes do aparelho como
medidas necessárias de biossegurança. Para mensuração da força de mordida molar máxima,
o dinamômetro foi posicionado nas regiões do primeiro molar direito e esquerdo da arcada
dentária. Foram obtidas três medidas de cada lado, alternando os lados, com máximo esforço
e intervalo de descanso de dois minutos entre cada mordida. A força de mordida máxima foi
registrada em Kgf por meio do registro do “pico” da força indicado na tela, para análise
posterior. Entre os três registros feitos de cada lado, foi considerado o valor maior de mordida
molar do participante da pesquisa.

4.5 Análise dos dados
Após a obtenção dos dados relacionados à força de mordida molar máxima,
aplicou-se o teste de normalidade Kolmogov-Smirnov. Observou–se distribuição
normal dos dados para o GSD e GC.
Os dados de força de mordida molar máxima e abertura bucal foram submetidos
à análise estatística utilizando o software SPSS versão 22.0 para Windows (SPSS Inc.;
Chicago, IL., USA). Os resultados foram obtidos por meio da análise descritiva (média
e erro padrão) para cada variável. Os valores foram comparados pelo teste t de student
para amostras independentes (entre grupo caso e respectivo grupo controle) e ANOVA
(grupo caso ao longo dos anos), com nível de significância de 5% e intervalo de
confiança de 95%.
Os dados de ranger dos dentes durante o sono /vigília e estalos articulares para o
GSD foram obtidos por meio de valores percentuais.

RESULTADOS
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5. RESULTADOS
5.1 Força de Mordida Molar Máxima para Síndrome de Down (ao longo dos anos)
Na análise da força de mordida molar máxima (direita e esquerda) entre os
grupos etários com Síndrome de Down (SD), houve diferença estatística significante
(p ≤ 0,05) para força de mordida molar máxima esquerda. No GSDI (crianças)
observou-se menor valor de força de mordida molar máxima direita e esquerda. No
Grupo GSDII (adolescentes) observou-se maior valor de força de mordida molar
máxima direita e esquerda. O GSDIV (adultos) apresentou menor força de mordida
molar máxima direita e esquerda em relação aos jovens adultos (Tabela 1 e Figura 6).
Tabela 1. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da força
de mordida máxima (FMM-Kgf) na região dos lados direito e esquerdo para os quatro
Grupos Etários com SD: crianças-GSDI, adolescentes-GSDII, adultos jovens-GSDIII e
adultos-GSDIV.
Grupos Etários com SD

GSDI

GSDII

GSDIII

GSDIV

Valor p

Direito

15,59 ± 0,84

19,12 ± 1,46

16,30 ± 1,19

15,96 ± 0,82

0,13

Esquerdo

13,95 ± 0,70

18,66 ± 1,55

14,29 ± 0,79

14,23 ± 0,87

0,00

FMM

Figura 6. Representação gráfica das médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) do
lado direito e esquerdo, para os quatro Grupos Etários com SD: crianças-GSDI,
adolescentes-GSDII, adultos jovens-GSDIII e adultos-GSDIV.
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5.2 FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA - COMPARAÇÃO ENTRE
FAIXA ETÁRIA E CONTROLE SEM SD CORRESPONDENTE
5.2.1 GSDI X GCI (CRIANÇAS)
Na análise da força de mordida molar máxima (direita e esquerda), entre GSDI e
GCI, houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) para força de mordida molar
máxima esquerda. Observou-se menor valor de força de mordida molar máxima direita
e esquerda para GSDI quando comparado com seu respectivo GCI, pareado sujeito a
sujeito por gênero e IMC (Tabela 2 e Figura 7).
Tabela 2. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da força
de mordida máxima (FMM-Kgf) na região molar do lado direito e esquerdo entre o
GSDI (crianças – 08-12 anos) e GCI (controle sem SD).

FMM
Direito
Esquerdo

Grupos Faixa Etária 08-12 anos
GSDI
GCI
15,59 ± 0,84
18,79 ± 1,94
13,95 ± 0,70
18,98 ± 1,62

Valor p
0,13
0,00

Figura 7. Representação gráfica das médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) do
lado direito e esquerdo, entre o GSDI (crianças – 08-12 anos) e GCI (controle sem SD).
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5.2.2 GSDII X GCII (ADOLESCENTES)
Na análise da força de mordida molar máxima (direita e esquerda), entre GSDII
(adolescentes) e GCII (controle sem SD), houve diferença estatística significante

(p

≤ 0,05) para força de mordida molar máxima direita e esquerda. Observou-se menor
valor de força de mordida molar máxima direita e esquerda para GSDII quando
comparado com seu respectivo GCII, pareado sujeito a sujeito por gênero e IMC
(Tabela 3 e Figura 8).
Tabela 3. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da força
de mordida máxima (FMM-Kgf) na região molar do lado direito e esquerdo entre o
GSDII (adolescentes – 13 -20 anos) e GC (controle sem SD).
Grupos Faixa Etária 13-20 anos
FMM

GSDII

GCII

Valor p

Direito

19,12 ± 1,46

37,50 ± 3,35

0,00

Esquerdo

18,66 ± 1,55

38,18 ± 3,18

0,00

Figura 8. Representação gráfica das médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) do
lado direito e esquerdo, entre o entre o GSDII (adolescentes – 13-20 anos) e GCII
(controle sem SD).
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5.2.3 GSDIII X GCIII (ADULTOS JOVENS)
Na análise da força de mordida molar máxima direita e esquerda, entre GSDIII
(adultos jovens) e GCIII (controle sem SD), houve diferença estatística significante

(p

≤ 0,05) para força de mordida molar máxima direita e esquerda. Observou-se menor
valor de força de mordida molar máxima direita e esquerda para GSDIII quando
comparado com seu respectivo GCIII, pareado sujeito a sujeito por gênero e IMC
(Tabela 4 e Figura 9).
Tabela 4. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da força
de mordida máxima (FFM-Kgf) na região molar do lado direito e esquerdo entre o
GSDIII (adultos jovens – 21 -40 anos) e GCIII (controle sem SD).
Grupos Faixa Etária 21-40 anos
FMM

GSDIII

GCIII

Valor p

Direito

16,30 ± 1,19

29,06 ± 2,96

0,00

Esquerdo

14,29 ± 0,79

30,50 ± 3,16

0,00

Figura 9. Representação gráfica das médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) do
lado direito e esquerdo, entre o entre o GSDIII (adultos jovens – 21-40 anos) e GCIII
(controle sem SD).
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5.2.4 GSDIV X GCIV (ADULTOS)
Na análise da força de mordida molar máxima (direita e esquerda), entre GSDIV
(adultos) e GCIV (controle sem SD), houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05)
para força de mordida molar máxima direita e esquerda. Observou-se menor valor de
força de mordida molar máxima direita e esquerda para GSDIV quando comparado com
seu respectivo GCIV, pareado sujeito a sujeito por gênero e IMC (Tabela 5 e Figura 10).
Tabela 5. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da força
de mordida máxima (FMM-Kgf) na região molar do lado direito e esquerdo entre o
GSDIV (adultos– 41 -60 anos) e GCIV (controle sem SD).

FMM
Direito
Esquerdo

Grupos Faixa Etária 41-60 anos
GSDIV
GCIV
15,96 ± 0,82
25,43 ± 2,89
14,23 ± 0,87
26,16 ± 4,30

Valor p
0,00
0,01

Figura 10. Representação gráfica das médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) do
lado direito e esquerdo, entre o entre o GSDIV (adultos– 41-60 anos) e GCIV (controle
sem SD).
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5.3 ABERTURA BUCAL NO GSD (AO LONGO DOS ANOS)
Na análise da abertura bucal sem auxílio e sem dor (A), abertura máxima sem
auxílio (MSA) e abertura máxima com auxílio (MCA), houve diferença estatística
significante (p ≤ 0,05) entre os grupos etários. No GSDI (crianças), observou-se menor
valor de abertura bucal nas três condições avaliadas. Foi observado menor valor de
abertura bucal (A, MSA e MCA) da fase adulta jovem para fase adulta. As aberturas
bucais MSA e MCA foram maiores no GSDIII (adultos jovens) (Tabela 6 e Figura 11).
Tabela 6. Valores médios, erro padrão (±) e significância estatística (p ≤ 0,05) da
abertura bucal (AB) sem auxílio e sem dor (A), máxima sem auxílio (MSA) e máxima
com auxílio (MCA) em milímetros (mm) para os quatro Grupos Etários: crianças-GSDI,
adolescentes-GSDII, jovens adultos-GSDIII e adultos-GSIV.
Grupos Etários com Síndrome de Down

AB
A
MAS
MCA

GSDI
36,14 ± 1,15
40,17 ± 1,39
42,78 ± 1,35

GSDII

GSDIII

43,20 ± 1,20 42,41 ± 1,41
45,73 ± 1,20 46,41 ± 1,53
48,30 ± 1,24 49,44 ± 1,45

GSDIV
41,69 ± 2,18
44,69 ± 2,02
47,07 ± 1,76

Valor p
0,00
0,00
0,00

Figura 11. Representação gráfica das médias da abertura bucal sem auxílio e sem dor
(A), abertura bucal máxima sem auxílio (MSA) e abertura bucal máxima com auxílio
(MCA) para os quatro Grupos Etários: crianças-GSDI, adolescentes-GSDII, adultos
jovens-GSDIII e adultos-GSDIV.
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5.4 ANÁLISE DA PRESENÇA DE ESTALOS E RANGER DOS DENTES - GSD
Na análise percentual dos estalos sem dor, ranger de dentes durante o sono e
durante a vigília para os Grupos Etários: crianças-GSDI, adolescentes-GSDII, jovens
adultos jovens-GSDIII e adultos-GSDIV, foi observado que o GSDIII (adultos jovens)
apresentou maior valor percentual de estalos e ranger de dentes durante a vigília. O
GSDI demonstrou maior valor percentual para ranger de dentes durante o sono (Tabela
7).
Tabela 7. Valores percentuais (%) dos estalos sem dor (ESD), ranger de dentes durante
o sono (RDS) e ranger dos dentes durante a vigília (RDV) para os quatro Grupos
Etários: crianças-GSDI, adolescentes-GSDII, adultos jovens-GSDIII e adultos-GSDIV.
Sinais Clínicos
Grupos Etários

ESD

RDS

RDV

GSDI

21,40

50,00

17,85

GSDII

23,30

46,6

46,66

GSDIII

34,4

48,27

55,17

GSDIV

23,07

38,46

30,76

DISCUSSÃO
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6. DISCUSSÃO
Considerando a importância do desenvolvimento do sistema estomatognático ao
longo dos anos, esta pesquisa pioneira teve como objetivo determinar valores
referenciais para força de mordia molar máxima e amplitude de abertura bucal em
indivíduos com SD, observando o fator idade e comparando os valores com indivíduos
sem SD.
Os sindrômicos possuem grandes chances de desenvolver disfunções
temporomandibulares e hábitos parafuncionais, portanto esta pesquisa também se
propôs observar se o estalo na articulação temporomandibular, ranger de dentes durante
a vigília e no sono estão realmente presentes nesta amostra específica.
Por meio da participação do responsável direto do indivíduo com SD, foi
possível realizar o exame anamnésico, o exame clínico de amplitude da abertura bucal e
a gnatodinamometria digital nos indivíduos com SD, para coletar e posteriormente
analisar os dados com a finalidade de fornecer informações relevantes.
Trabalhar com este tipo de amostragem foi extremamente desafiador porque
apesar das características cognitivas estarem alteradas pelo fato de apresentarem
deficiência de atenção e memória (BHOWATE; DUBEY, 2005; HOEFFER et al., 2007;
BELICHENKO et al., 2015), o desempenho comunicativo está presente. A nossa
comunicação com os sindrômicos foi bem didática, de fácil compreensão, mostrando
passo a passo cada procedimento a ser realizado, essencial para o desempenho funcional
dos movimentos de abertura bucal e apertamento das hastes do dinamômetro, tornando
assim o resultado da investigação científica confiável, seguro e reprodutível.
A força de mordida avalia a função mastigatória, mas estudos tem se preocupado
com os fatores idade, gênero, estado clínico dos dentes, disfunção temporomandibular e
dor orofacial (STRINI et al., 2013; QUIUDINI et al., 2016; RANE; HAMDE;
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AGRAWAL, 2017). Pesquisas relataram que o fator idade influencia a resistência dos
músculos elevadores da mandíbula em relação à força de mordida exercida de
indivíduos sem alterações funcionais (SHIAU et al., 2003; PALINKAS et al., 2010).
Por isso o nosso interesse em conhecer como seria o comportamento do sistema
estomatognático de indivíduos com SD, observando a força de mordida, porque não
existem relatos na literatura mundial sobre este assunto.
Em nossos achados foram identificados diferenças na força de mordida molar
máxima tanto do lado direito como do lado esquerdo ao longo dos anos para os
indivíduos com SD. O GSDI (crianças) apresentou menor valor de força de mordida
molar máxima direita e esquerda quando comparados aos outros Grupos Etários. Dados
concordes com Palinkas et al. (2010) onde demonstraram que crianças sem SD, na faixa
etária entre 07 e 12 anos, apresentaram valores médios de força de mordida molar
máximas menores em relação aos adolescentes, adultos e idosos.
A criança,apresenta características morfológicas oclusais, aspectos funcionais e
maturidade do sistema mastigatório que influenciam a força muscular (GIMENEZ et al.,
2008; HIRAO et al., 2015). O desempenho funcional dentro de um determinado Grupo
Etário é resultante dos diferentes níveis de maturidade, mais do que diferenças de
habilidade ao realizar uma determinada tarefa (HONSEY et al., 2016; GANYA;
KLING; MOODLEY, 2016). Portanto ao analisar indivíduos sem doenças e sem
síndrome e com doenças provocadas por mutações ou por alterações genéticas, os
fatores mencionados podem influenciar a força muscular (KOTSIOMITI et al., 2000).
O aumento da força muscular ocorre da infância para a adolescência
(MIYAURA et al., 1999; HÉBERT et al., 2015). Dados observados em nosso estudo
onde GSDII (adolescentes) apresentou maior valor de força de mordida molar máxima
direita e esquerda. A fase da adolescência é a época da vida situada entre a infância e o
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período adulto, caracterizada por diversas modificações físicas, metabólicas e
fisiológicas (KARAKIS et al., 2014; MALINA et al., 2015; FUSS; AUER; BRIKEN, et
al., 2015;). Neste período os níveis hormonais são alterados, aumentando a força
muscular nos adolescentes tanto do gênero masculino como feminino (FLECK;
KRAEMER, 2006).
O resultado encontrado nesta pesquisa para no GSDIV (adultos) comprovou que
a força de mordida molar máxima (direita e esquerda) é menor em relação aos adultos
jovens. Ao envelhecer, o indivíduo com SD enfrenta vários desafios inerentes a essa
fase da vida, como problemas musculares, cardíacos, auditivos, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos (CÁRDENAS et al., 2016; BENHAOURECH et al., 2016;
KAZAN et al., 2016; WEISS et al., 2016; MORALES-ÂNGULO et al., 2016). O
envelhecimento do músculo estriado esquelético é precoce, decorrente da trissomia do
cromossomo 21, por causa das alterações estruturais das mitocôndrias e dos mionúcleos
remanescentes (CISTERNA et al., 2014; HEFTI; BARD; BLANCO, 2017), reduzindo
todos os padrões funcionais de saúde inerentes ao organismo humano (ABDELMEGUID et al, 2012).
De acordo com o avançar da idade, existe uma tendência no aumento da
incidência de maloclusão (CASTELLANOS; DÍAZ-GUZMÁN, 1989; DONTAS et al.,
2010) e nos indivíduos com necessidades especiais, que já tem esta desarmonia
instalada (SHUKLA et al., 2014), poderia agravar o quadro clínico funcional. A
combinação com outros problemas como disfunção oromotora, redução do tônus
muscular bucal e facial, pode levar a alterações na força, fonação, mastigação e
deglutição (SANTAGELO et al., 2008).
Nossos resultados demonstraram que ao comparar às faixas etárias com seus
respectivos controles sem SD a força de mordida molar máxima (direita e esquerda) foi
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menor em todas as comparações, com diferença significante, exceto para região molar
direita no GSDI (crianças).
Existem algumas hipóteses para explicar os resultados nas comparações entre
GSD e GC. A primeira hipótese estaria relacionada com a maloclusão que é
frequentemente encontrada nos indivíduos com SD, predominando a Classe III de
Angle, mordida cruzada posterior, pseudo-prognatismo e mordida aberta anterior que
pode desenvolver alterações funcionais no sistema estomatognático com o aparecimento
de disfunção temporomandibular (ALMEIDA et al., 2008; HENNEQUIN et al., 2015).
O presente estudo não avaliou a gravidade de maloclusão dos indivíduos com SD.
A força de mordida, eficiência e habilidade na mastigação demonstram o estado
funcional do sistema estomatognático e quando se observa a importância da oclusão no
sistema que engloba a mastigação, avaliando sempre a variável força de mordida,
indivíduos com desarmonia oclusal apresentam menor eficiência do que os indivíduos
que denotam oclusão normal (ENGLISH et al., 2002; TORO et al., 2006). A maloclusão
em indivíduos com SD pode ser uma das explicações da redução da força de mordida
quando se comparada aos indivíduos sem síndrome com oclusão Classe I de Angle.
Como mencionado, os indivíduos com SD apresentam alterações oclusais e
também macroglossia (CHIN; KHAMI; HUSEIN, 2014) e quando associadas com o
desenvolvimento reduzido da maxila (WEICHERT et al., 2016; LEE et al., 2016),
resulta na função diminuída da mandíbula por hipotonia dos músculos orofaciais. Fator
este que pode proporcionar também diminuição na força muscular mastigatória
(MACHO et al., 2014).
Outra hipótese para a redução da força de mordida molar máxima seria
decorrente da hipotonia dos músculos estriados esqueléticos em indivíduos com SD
(IKEBE, 2005; LAL et al., 2015; HILL et al., 2016). Sabe-se que existem dois grupos
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de hipotonia muscular: a primária que está relacionada com o arco reflexo e a
secundária relacionada no contexto neurológico pelo comprometimento do sistema
nervoso central e nas síndromes genéticas (DEY et al., 2013). A hipotonia muscular
secundária na SD causa desequilíbrio de forças entre os músculos orais e faciais,
modificando a arcada dentária, dando um aspecto de projeção mandibular e
contribuindo

para

um

posicionamento

inadequado

da

língua

(DESAI;

FAYATTEVILLE, 1997).
A SD é causada por comprometimento cromossômico, com o desenvolvimento
motor defasado, devido á redução generalizada do tônus, o que interfere no
desenvolvimento neuromuscular (SCHWARTZMAN et al., 2003; SUGIMOTO et al.,
2016).
Com a presença da baixa tonicidade muscular, os indivíduos com SD tem
frouxidão ligamentar em todo o corpo, provocando hiperflexibilidade nas articulações
(RIGOLDI et al., 2011; PETERLEIN et al., 2013), inclusive no ligamento periodontal
(MACHO et al., 2014). Portanto a frouxidão do ligamento periodontal pode gerar
desconforto durante a mastigação e nos movimentos excursivos da mandíbula, tanto em
um ato consciente ou inconsciente, ocorrendo redução das forças oclusais.
Buscando elucidar parâmetros referenciais da dinâmica mandibular, o presente
estudo teve também como finalidade estabelecer o padrão da amplitude de abertura
bucal sem auxílio e sem dor (A), abertura máxima sem auxílio (MSA) e abertura
máxima com auxílio (MCA) de acordo com a idade em indivíduos com SD.
Afirmamos também que a idade interferiu na abertura bucal (A, MSA e MCA)
dos indivíduos sindrômicos, demonstrando uma redução gradual destas variáveis a
partir da adolescência até a fase adulta.

Dados concordes com Boozer, Ferraro e
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Weinberg (1984) onde observaram uma diminuição na abertura bucal de indivíduos
entre 11 e 70 anos, em decorrência da idade.
O GSDI (crianças) apresentou valores menores de abertura bucal nas três
condições avaliadas (A: 36,14 ± 1,15mm, MSA: 40,17 ± 1,39mm e MCA: 42,78 ±
1,35mm). Dados que não corroboraram com o estudo de Emodi-Pelrman et al. (2012)
onde foram observados valores superiores de abertura bucal em crianças com sintomas
de dor e cansaço muscular para abertura passiva 45,9 ±4,9mm e abertura ativa de 50,3
±5,9mm. Entretanto na comparação de abertura bucal de crianças com a dos adultos, as
pesquisas divulgaram que os valores referenciais de abertura bucal para as crianças
sempre são menores (REICHENEDER et al., 2008).
Pode-se observar que a abertura bucal MSA e MCA foram maiores no GSDIII
(adultos jovens) quando comparadas com as outras faixas etárias, com médias de MSA
46,41± 1,53mm e MCA 49,44± 1,45mm. Resultados semelhantes com o estudo de
Kuang-Ta, Chia-Cheng e Chao-Ho (2009) onde a idade influenciou os valores de
abertura bucal com uma média da abertura bucal máxima para os indivíduos saudáveis
de 49,10 ± 6,30mm. Casanova-Rosado e colaboradores (2006) relataram que o fator
idade não tem relação significante com abertura bucal passiva em jovens adultos
saudáveis com valor médio de 49,48± 6,59 mm.
Observando as comparações dos dados apresentados em nossos estudos de
abertura bucal em indivíduos com SD com os relatados na literatura sobre os padrões
normais de abertura bucal, foram encontrados valores médios similares de amplitude de
abertura bucal em indivíduos com alterações genéticas e indivíduos sem síndrome. Era
de se supor, por exemplo, que a maloclusão poderia levar mudanças na posição da
articulação

temporomandibular,

modificando

a

biodinâmica

mandibular,

que

influenciaria diretamente na amplitude de abertura bucal (CUNHA, 2002). Fato este que
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não ocorreu em nosso estudo quando foram avaliados indivíduos com SD, que tem
como característica funcional a maloclusão. Portanto, a amostra deste estudo apresentou
grau de abertura bucal normal.
Quanto aos sinais de disfunção temporomandibular e hábitos parafuncionais
como estalo sem dor, ranger de dentes durante o sono e vigília, podemos afirmar que
estes sinais estão presentes em todas as faixas etárias em indivíduos com SD.
Na anamnese, 100% da amostra não apresentou dor na articulação
temporomandibular, mas em todas as faixas etárias apareceram os estalos no movimento
de abertura bucal, provavelmente relacionado com os distúrbios oclusais (HOTTA et al.,
2008; DE FREITAS et al., 2013). O GSDIII (adultos jovens) constatou maior valor
percentual (34%) de estalos na articulação tempromandibular. Isto pode insinuar um
agravamento do sinal de disfunção tempromandibular em função da idade. A presença
de estalo na articulação é um sinal importante para estabelecer o diagnóstico da
disfunção temporomandibular (ALMEIDA et al., 2008; Xia et al., 2016; JANG et al.,
2016) e está relacionada com distúrbios oclusais, funcionais e parafuncionais, como
mordidas cruzadas, bruxismo e perda do elemento dentário (ALVES; ALCHIERI;
BARBOSA, 2013; ŠPALJ et al., 2015). O GSDIII (adultos jovens) também apresentou
maior percentual de ranger de dentes durante a vigília (55,17%). Os sindrômicos
apresentam ansiedade crônica, um subdesenvolvimento do controle do sistema nervoso,
maloclusões dentárias, disfunções temporomandibulares, hiperflexibilidade e frouxidão
dos ligamentos de suporte, proporcionando um aumento na frequência de ranger de
dentes (ASHWORTH et al., 2013).
O ranger de dentes durante o sono pode ser caracterizado como uma atividade
parafuncional noturna que tem como consequência o desgaste acentuado de superfícies
dentárias (FIRMANI et al., 2015; JONSGAR et al., 2015; SERRA-NEGRA et al.,
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2016). Geralmente pais e cuidadores de indivíduos com SD relatam a presença
frequente deste hábito parafuncional independente da idade. Este hábito apareceu em
100% da amostra deste estudo. Várias pesquisas relataram que a SD pode estar
relacionada ao desenvolvimento do ranger de dentes durante o sono (BELL et al., 2002;
ANTONIO et al., 2006; MIAMOTO et al., 2011).
Neste estudo foi observado que o GSDI (crianças) apresentou maior valor
percentual de ranger de dentes durante o sono (50%). Durante a infância, o ato de ranger
os dentes é mais relevante nas crianças entre 3 e 5 anos de idade devido às
características estruturais e funcionais dos dentes decíduos, embora surgi em crianças
maiores e na dentição permanente. Na criança com SD, a alteração psicológica é
prevalecente, com comportamento variável e inconstante (RODRIGUES; ALCHIERI,
2009) devido ao aspecto emocional, alterações neurológicas e estresse, ocasionando
hábitos parafuncionais (MIAMOTO et al., 2011).
As considerações descritas acima apontam para a crescente necessidade de se
buscar conhecimentos sobre a Síndrome de Down, principalmente sobre como se
comporta o sistema estomatognático perante o distúrbio genético. Esta pesquisa inédita
teve como finalidade determinar padrões de referência sobre a força de mordida molar
máxima e mobilidade mandibular em indivíduos com SD e observar se a idade as
influenciaria. Ampliar e revelar conhecimentos sobre um determinado assunto que é
muito estudado na literatura mundial tem sua importância social e científica, porque
fornece subsídios que irão auxiliar o diagnóstico, prognóstico e tratamento deste público
alvo, sendo fundamental para a ciência médica e odontológica.

CONCLUSÕES

51

7. CONCLUSÕES

Com a avaliação do padrão de referência relacionado à força de mordida molar
máxima (direita e esquerda) em indivíduos com Síndrome de Down foi possível
concluir:
 A força de mordida molar máxima foi diferente entre as faixas etárias;
 A força de mordida molar máxima (direita e esquerda) em indivíduos com
Síndrome de Down foi menor em relação ao grupo controle sem SD respectivo à
faixa etária.

Com a avaliação do padrão de referência relacionado à abertura bucal em indivíduos
com Síndrome de Down foi possível concluir:
 A abertura bucal sem dor e sem auxílio, abertura máxima sem auxílio e
abertura máxima com auxílio, foram diferentes entre as faixas etárias;
 Indivíduos com Síndrome de Down apresentaram grau de abertura bucal
dentro do padrão encontrado nos estudos internacionais.

Com a avaliação percentual dos sinais de disfunção temporomandibular e hábitos
parafuncionais em indivíduos com Síndrome de Down foi possível concluir:
 A presença de sinais caracterizados para disfunção temporomandibular foi
observada em todas as faixas etárias;
 Os estalos e ranger de dentes durante a vigília foram maiores nos adultos
jovens com Síndrome de Down.
 O ranger de dentes durante o sono foi maior nas crianças com Síndrome de
Down.
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