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RESUMO
A disfunção temporomandibular (DTM) engloba as alterações relacionadas
com as articulações temporomandibulares (ATMs), a musculatura mastigatória e
demais estruturas do sistema estomatognático apresentando-se na forma de dores
nos músculos da mastigação, ATMs, músculos cervicais, reduções e desvios nos
movimentos da mandíbula, sons articulares e padrões de oclusão inadequados. É de
relevante importância estudar a musculatura mastigatória por causa da grande
influência que a mesma tem no sistema estomatognático. O objetivo deste estudo foi
analisar a espessura do músculo masseter e temporal, bilateralmente, por meio da
ultrassonografia em indivíduos portadores de DTM muscular, com a finalidade de
definir o padrão de espessura muscular nesta disfunção.
Os

resultados

deste

estudo

permitiram

a

avaliação

do

sistema

estomatognático do ponto de vista funcional em indivíduos portadores de DTM
muscular e poderão nortear o cirurgião dentista na elaboração de diagnósticos,
prognósticos e planos de tratamento, com ganho de qualidade de vida para seus
pacientes.
Portanto conclui-se que na condição de repouso como no apertamento em
máxima intercuspidação habitual houve uma diminuição da espessura do músculo
masseter esquerdo, temporal direito e esquerdo para o grupo com DTM muscular. E
com relação ao gênero houve uma diminuição da espessura muscular, tanto para o
músculo masseter quanto para o músculo temporal, nas mulheres.

Palavras

chave:

ultrassonografia.

Disfunção

temporomandibular,

músculos

mastigatórios,

ABSTRACT

The temporomandibular disorders (TMD) includes changes related to the
temporomandibular joints (TMJ), masticatory muscles and other structures of the
stomatognathic system presents itself as pain in the masticatory muscles, joints,
cervical muscles, cuts and deviations in the movements of jaw joint sounds and
patterns of inadequate occlusion. It is of major importance to study the masticatory
muscles because of the great influence which it has in the stomatognathic system.
The objective of this study was to analyze the thickness of the masseter and
temporal bilaterally by ultrasonography in patients with TMD muscle, in order to set
the standard for this thick muscle dysfunction.
The results of this study will allow assessment of the stomatognathic system's
functional point of view in individuals with TMD muscle and can guide the dentist in
making diagnoses, prognoses and treatment plans, with gains in quality of life for
their patients.
Therefore it is concluded that at rest as in clenching in maximum
intercuspation was a thinning of the left masseter, temporalis left and right for the
group with muscular TMD. And with respect to gender there was a decrease in
muscle thickness for both the masseter and temporalis muscle for in women.

Keywords: Temporomandibular disorders, masticatory muscles, ultrasound.
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1. INTRODUÇÃO
A articulação temporomandibular (ATM) é uma das articulações mais
complexas do corpo humano, sendo esta complexidade e os mecanismos
envolvidos em seu funcionamento fatores que podem levar à alta incidência de
disfunções temporomandibulares (DTM) (Nassri et al., 2009). As DTMs afligem um
número considerável de indivíduos que procuram por tratamento odontológico.
Seus principais sinais e sintomas envolvem a musculatura mastigatória (Hotta et
al., 2008; Nassri et al., 2009), apresentando muitas vezes limitação na função
mastigatória, vício de mastigação unilateral (Felício et al., 2007), limitação dos
movimentos mandibulares, sensibilidade à palpação muscular e articular, dor nos
músculos faciais, cervicais e/ou da cabeça (Carlson et al., 1993; Sheikholeslam et
al., 1993; Pettengill et al., 1998), assimetria na atividade dos músculos
mastigatórios (Abekura et al., 1995) e aumento na temperatura superficial da pele
sobre os músculos afetados (Nemcovsky et al., 1995).
Segundo a Academia Americana de Desordens Temporomandibulares as
“Desordens ou Disfunções temporomandibulares (DTM) é um termo coletivo que
abrange vários problemas clínicos envolvendo a musculatura da mastigação, a
articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas ou ambas” (Asda,
2005).
Entre os fatores que afetam o equilíbrio do sistema mastigatório estão:
traumas, fatores anatômicos, patofisiológicos, psicológicos de origem tensional,
fatores oclusais e psicossociais. A DTM não apresenta fator etiológico específico
sendo considerada de etiologia multifatorial, mas tem fatores de risco que estão
subdivididos em: fatores predisponentes, aqueles que predispõem o paciente ao
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risco de DTM ou do desenvolvimento da dor orofacial, e incluem fatores
biomecânicos, genéticos e psicológicos; fatores determinantes, aqueles que
causam o início da desordem, incluídos em duas categorias: macrotraumas e
microtraumas, e ainda fatores perpetuantes que interferem no tratamento e
controle e incluem parafunção, fatores hormonais e/ou psicossociais associados
com qualquer fator determinante ou predisponente, e podem sustentar a
disfunção ou complicar o seu controle (Consalter et al., 2010). Um dos fatores
mais

discutidos

são

as

maloclusões

funcionais

(interferências

oclusais)

consideradas de grande importância (Rodríguez et al., 2011). Outros autores dão
mais importância aos fatores psicológicos (Beaton et al., 1991).
De acordo com a classificação da Sociedade Internacional de Cefaléia (IHS1987), DTM é um subgrupo distinto das desordens músculo esqueléticas e
reumatológicas da região orofacial, e a dor orofacial, por sua vez, é o item “11” na
classificação geral de cefaleias (Mcneill, 1993).
A Academia Americana de Dor Orofacial subdivide a DTM em: Disfunção
Temporomandibular Muscular, Disfunção Temporomandibular Articular ou ambos.
A DTM muscular apresenta-se de forma complexa englobando alterações dos
músculos do sistema mastigatório e de estruturas associadas. A DTM articular
engloba as desordens congênitas, desordens do disco articular e desordens
inflamatórias (Consalter et al., 2010).
Pesquisas epidemiológicas demonstraram que entre o 50% e 60% da
população apresentam pelo menos um sinal na ATM (anormalidade no movimento
mandibular, crepitações, estalos e sensibilidade muscular ou articular à palpação);
e 35% da população apresenta pelo menos um sintoma de DTM (limitação de
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abertura mandibular, dor muscular e articular), porém esses números não se
traduzem em necessidade de tratamento; estima-se que somente 7% a 10%
desses indivíduos necessitem de algum tipo de intervenção (Okeson e De Kanter,
1996). Esta prevalência ocorre na maioria em mulheres, entre a 3° e 4° década da
vida (Ramírez et al., 2005). Outros autores afirmam que a prevalência é maior em
mulheres entre as idades de 20 a 45 anos (Consalter et al., 2010). A proporção
segundo (Leresche, 1997) é de 1,8:1 ou 1,9:1, sendo a proporção mais baixa
citada por Helkimo (Helkimo, 1974b) de 1,4:1 e a mais alta citada em um estudo
húngaro de 2,6:1 (Szentpétery et al., 1986). A DTM pode estar presente também
em pacientes com idade avançada e com próteses totais.
Num estudo realizado com o Teste de Helkimo que estabelece a prevalência
ou ausência de DTM, o autor reportou que 12% da população estudada estava
livre de sinais e sintomas de DTM e que o 47% apresentavam ao menos um
sintoma severo de DTM (Helkimo, 1974a).
A maioria dos pacientes com DTM sofre de dor muscular crônica, do tipo
dor muscular local, afetando os músculos orofaciais, e dor do tipo referida aos
músculos cervicais até a musculatura do ouvido médio com sintomatologia
variada. A DTM é uma das principais causas de dor não dental na região orofacial
(Ramírez et al., 2005). Leresche et al. (2003) afirmaram que 10% da população já
apresentou dor na região temporomandibular.
A dor muscular é o sintoma mais comum na DTM sendo que 90% a 95%
dos pacientes com essa disfunção apresentam dor orofacial de origem muscular
sem causas estruturais identificáveis. A dor é mais prevalente no sexo feminino
por ser mais propenso a apresentar síndromes ou doenças crônicas dolorosas
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(cefaléia tensional, enxaquecas, e atrite reumatóide). A DTM muscular é 1,5 a 2
vezes mais frequente na mulher que no homem (La Touchea et al., 2009).
Segundo afirmações de Berkley (1997) e Riley et al. (1998) 80% dos casos
tratados são mulheres tendo fatores de tipo hormonal na sua etiologia.
Alterações fisiopatológicas dos músculos mandibulares são desencadeadas
basicamente pelo estado de hiperatividade funcional e de espasmo muscular. O
maior sintoma associado à disfunção é a dor, sendo que a hiperatividade não é
interrompida entre os episódios de estresse. Os portadores de DTM desenvolvem
uma

hipertonicidade

localizada

nos

músculos

envolvidos

e,

de

modo

compensatório, na musculatura anexa, formando as chamadas bandas tensas
onde podemos encontrar os “trigger points” ou pontos gatilhos. Os pacientes com
DTM frequentemente relatam dor referida craniofacial na cabeça e pescoço
(Wright, 2000).
A harmonia do sistema neuromuscular é um fator importante na função
mastigatória, bem como no desenvolvimento anatômico e funcional do sistema
estomatognático. Os músculos desenvolvem-se e funcionam de maneira planejada
e organizada, mas ainda existem muitas dúvidas e questionamentos quanto à
maneira como isso ocorre durante o envelhecimento do ser humano (Cecílio et al.,
2010).
O sistema mastigatório é um sistema funcional onde o músculo masseter
forma uma massa muscular compacta, na superfície da qual há uma estrutura
fibrosa secundária sobre as fibras do músculo. Em músculos masseteres
envelhecidos e atrofiados, de indivíduos com dentições completas, o músculo é
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estreito e saliente, sendo que o estímulo funcional e as influências ambientais
podem levar a mudanças nos órgãos mastigadores (Schumacher, 1961-1962).
O músculo masseter tem formato quadrilátero e grande potência; é
essencial para uma adequada mastigação. Situa-se lateralmente ao ramo da
mandíbula, sendo então importante na estética facial. Sua hipertrofia, devido ao
desenvolvimento excessivo do tecido muscular, altera o contorno facial, gerando
desconforto e queixa de alteração estética, para muitos pacientes. Além disso,
esse aumento pode modificar a funcionalidade normal do músculo, causando
trismo, protrusão e bruxismo (Bakke et al., 1992).
Kanayama et al. (2000), avaliaram o metabolismo do músculo masseter e
demonstraram que as diferenças regionais do metabolismo entre os feixes
superficiais e profundos indicam que a atividade metabólica é regional,
relacionada com diferenças na função muscular. O feixe superficial do músculo
masseter é considerado o responsável por movimentos mastigatórios potentes e
rítmicos, enquanto o feixe profundo está envolvido com o controle postural da
mandíbula.
A primeira imagem seccional de diagnóstico pela ultrassonografia foi
produzida no ano de 1950 por Douglas Howry, sendo um dos pioneiros nesta
técnica de avaliação muscular (Guariglia, 2004). Nos últimos anos, com os
recentes avanços na tecnologia, e o desenvolvimento da ultrassonografia nas
diferentes áreas da medicina, faz com que a mesma seja utilizada como um
método confiável e exato para o os diferentes estudos.
Segundo Emshoff et al. (1999) a diferença da tomografia computadorizada
e ressonância magnética que têm efeito biológico acumulativo, o ultrassom nos
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níveis de potência utilizados no diagnóstico, não apresenta evidências conclusivas
de efeitos biológicos adversos ao uso de sua energia. A ultrassonografia é uma
técnica não invasiva, que permite avaliar a secção transversal dos músculos (Ariji
et al., 2004). Estudos mostram que é um método seguro (Bakke et al., 1992),
preciso, conveniente, de baixo custo e de fácil de aplicação para a avaliação
dinâmica e estática da musculatura (Brahim e Zaccardelli, 1986; Kiliaridis e
Kälebo, 1991; Bakke et al., 1992; Raadsheer et al., 1994; Close et al., 1995;
Bertram et al., 2001; Bertram et al., 2003).
Raadsheer et al. (1994) definiram a ultrassonografia como uma técnica com
elevado grau de precisão, exatidão e reprodução, podendo ser usada para
medições em estudos clínicos e experimentais das secções transversais dos
músculos com alta qualidade (Emshoff e Bertram, 1998; Bertram et al., 2001). É
usada para medir distâncias transversais dos músculos da cabeça e pescoço,
podendo ser utilizada em estudos correlacionando com DTM, dor muscular e
facial, palpação, força de mordida e fatores oclusais (Emshoff et al., 1999;
Emshoff et al., 2002).
Segundo Ariji et al. (2004) para uma melhor avaliação de pacientes com
transtornos temporomandibulares (DTM) e músculos com sintomatologia dolorosa,
a eletromiografia e força de mordida, são as técnicas auxiliares recomendadas
para seu diagnóstico e acompanhamento no tratamento, bem como a
ultrassonografia que é uma alternativa não invasiva para descrever a morfologia
dos músculos da mastigação e outros músculos situados na superfície dos ossos.
Castelo et al. (2007) relataram em sua pesquisa que o peso corporal das
crianças com oclusão normal não tem influência nenhuma na espessura dos
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músculos masseter e do temporal, analisados pela ultrassonografia, onde crianças
mais pesadas, não apresentaram necessariamente músculos mais espessos, mas
possuíam massa adiposa aumentada.
Castelo et al. (2010) realizaram estudo longitudinal de crianças com oclusão
normal na fase de dentição decídua (média de idade de 5 anos) e na fase de
dentição mista (média de idade de 6,5 anos), medindo a espessura dos músculos
masseter e temporal em repouso e contração voluntária máxima com o ultrassom.
Os autores concluíram que a espessura muscular não foi estatisticamente
significante entre o lado direito e esquerdo em ambas as fases da dentição
estudada e que a espessura do músculo masseter em repouso aumentou
significantemente a partir da primeira e segunda fase e a porção anterior do
músculo temporal não se alterou entre as fases da dentição decídua.
Benington et al. (1999) e Emshoff et al. (2003) sugeriram, por meio da
ultrassonografia, a necessidade de várias mensurações do músculo masseter para
que as medidas da espessura sejam consideradas significantes, reposicionando
sempre o transdutor, para se obter imagens corretas, sem discrepâncias, levando
a medidas precisas de espessura muscular.
Farella et al. (2003) utilizaram a ultrassonografia para analisar e comparar
as características neuromusculares do músculo masseter em indivíduos com
diferentes morfologias craniofaciais.
Palinkas et al. (2010) avaliaram a espessura dos músculos masseter e
temporal bilateralmente de 177 indivíduos dentados completos de ambos os
gêneros (excluindo Grupo I – dentição mista) com idade entre 7 a 80 anos,
divididos em cinco grupos, sendo 20 mulheres e 20 homens para os Grupos: I
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(7 a 12 anos); II (13 a 20 anos); III (21 a 40 anos); IV (41 a 60 anos) e nove
mulheres e oito homens para o Grupo V (61 a 80 anos), e concluíram que a idade
e o gênero estão diretamente associados com alterações estruturais e funcionais
dos músculos no sistema estomatognático.
O conhecimento da espessura dos músculos mastigatórios masseter e
temporal é um aspecto importante a ser considerado no estudo do sistema
estomatognático,

particularmente

nas

pesquisas

relacionadas

à

oclusão,

disfunções temporomandibulares e crescimento e morfologia facial. Pode ser
correlacionado com os achados de morfologia oclusal e força de mordida, sendo
importantes para o entendimento do complexo funcionamento do sistema
estomatognático em indivíduos com DTM muscular Bakke et al. (1996); Prabhu e
Munshi (1994); Raadsheer et al. (1996); Ariji et al. (2004).
Emshoff e Bertram (1995) avaliaram se o músculo masseter foi o local mais
afetado em pacientes com DTM, demonstrando hipertrofia em 39% dos pacientes.
Os resultados deste estudo mostram que a ultrassonografia é uma técnica de
diagnóstico de baixo custo e não invasiva com sensibilidade e especificidade
relativamente elevada que deve ser usado para completar exames clínicos em
pacientes com DTM. Pode ser usado para ajudar a localizar os músculos afetados
que não têm o sintoma de sensibilidade à palpação e, assim, ajudar o
planejamento do tratamento.
Vários são os estudos a respeito das DTMs musculares, porém, ainda
existem muitas dúvidas e questionamentos sobre quais são os padrões funcionais
dominantes do sistema estomatognático em indivíduos portadores dessas
disfunções.
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Considerando-se relevante a influência da musculatura craniofacial, buscase com este trabalho analisar a espessura dos músculos masseter e temporal, com
o objetivo de traçar critérios e parâmetros na análise desta disfunção. Os
resultados deste trabalho podem permitir a avaliação integral do sistema
estomatognático do ponto de vista morfológico e funcional em indivíduos
portadores

da

disfunção

temporomandibular.

Os

aspectos

investigados

objetivaram facilitar diagnósticos e prognósticos, trazendo contribuições para a
comprovação da qualidade e estabilidade dos tratamentos atualmente propostos
para estes indivíduos.
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi analisar a espessura do músculo masseter e do
músculo temporal por meio da ultrassonografia em indivíduos portadores de
disfunção temporomandibular muscular e comparar os resultados com um grupo
controle, sem disfunção temporomandibular.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. SELEÇÃO DA AMOSTRA
Foram analisados 116 indivíduos no Serviço de Oclusão e Dor Orofacial
do DAPE (Desmistificando Atendimento de Pacientes com necessidades
Especiais) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo e seguindo os critérios de inclusão e exclusão selecionaram-se 80
indivíduos, brasileiros dentados completos, com idade entre 21 a 60 anos,
divididos em dois grupos: I (grupo controle) e II (grupo com disfunção
temporomandibular muscular).
Os indivíduos foram informados sobre os propósitos e etapas da
pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAAE N°
0070.0.138.000-11) de acordo com a Resolução 196/96 e Complementares do
Conselho Nacional de Saúde.
Baseados nos exames clínicos durante a anamnese e a aplicação de
questionários validados, como o RDC/TMD, foram obtidas informações
referentes aos dados pessoais, histórico médico, histórico dental, presença de
hábitos parafuncionais, possíveis sinais e sintomas clínicos de disfunção
temporomandibular, medidas antropométricas (altura e peso) e classificação
do índice de massa corpórea (IMC) de acordo com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS).
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O Índice de Massa Corpórea (IMC) colabora para identificar o grau de
obesidade de um indivíduo (exceto crianças e grávidas), ou seja: “abaixo do
peso”, “peso normal”, “excesso de peso”, “obeso” e “obeso mórbido” são os
resultados possíveis deste teste. Este índice foi estabelecido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e é reconhecido internacionalmente. O índice é
calculado dividindo-se o valor do peso do indivíduo (em Kg), pelo valor da
altura (em metros) elevado ao quadrado (Tabela 1).

Tabela 1. Índice de Massa Corpórea segundo a OMS

Os indivíduos foram selecionados seguindo os critérios de inclusão abaixo:
•

Classe I de Angle;

•

Respiradores nasais;

•

Indivíduos com idade entre 21 a 60 anos, portadores de disfunção
temporomandibular muscular crônicos;

•

Indivíduos que apresentavam dentição permanente completa, com ou sem
restaurações diretas ou indiretas.
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Os seguintes itens foram utilizados como critérios de exclusão durante a
anamnese:
•

Ausência de elementos dentais (excluindo os terceiros molares superiores
e inferiores);

•

Indivíduos que possuem próteses total e/ou parcial removível;

•

Realização de tratamentos que possam interferir na atividade muscular,
direta ou indiretamente, durante o período da realização da pesquisa,
como tratamento ortodôntico, terapia fonoaudióloga e tratamento
otorrinolaringológico;

•

Utilização de medicamentos que possam interferir na atividade muscular,
direta ou indiretamente, como anti-histamínicos, sedativos, xaropes,
homeopatia ou outras drogas depressoras do Sistema Nervoso Central;

•

Presença de distúrbios de origem sistêmica ou local que possam
comprometer o crescimento craniofacial ou sistema mastigatório, como
distúrbios neurológicos, paralisia cerebral, entre outros.

3.2. ANÁLISE ULTRASSONOGRÁFICA
Para a análise da espessura muscular, foi utilizado o equipamento de
ultrassonografia SonoSite Titan Nacionalizado com transdutor linear 56 mm de
10 MHz (Figura 1).
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Figura 1. Ultrassom portátil SonoSite Titan Nacionalizado, com transdutor
linear acoplado.

Durante o exame, os indivíduos permaneceram sentados e recostados,
sem fixação da cabeça. A localização dos músculos masseter e porção anterior
do temporal foram confirmadas pela palpação muscular e movimentação do
transdutor linear para se obter uma imagem otimizada.
Foram

realizados

três

exames

para

cada

condição

muscular

estabelecida, como o repouso (R) e o apertamento dental em máxima
intercuspidação habitual (MIH), com intervalo de dois minutos entre cada
mensuração para o indivíduo descansar a musculatura entre as atividades. O
transdutor linear foi posicionado transversalmente à direção das fibras
musculares, considerando-se que o ventre do músculo masseter localiza-se,
aproximadamente, 1,5 a 2,0 cm acima do ângulo da mandíbula em direção à
pálpebra superior e a porção anterior do músculo temporal, cerca de 1,0 a 1,5
cm para trás e para cima da comissura palpebral externa (Figura 2).
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Figura 2. Posicionamento do transdutor linear transversalmente à direção das
fibras musculares.
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Foram obtidas imagens ultrassonográficas do músculo masseter
(Figura 3) e porção anterior do músculo temporal (Figura 4) de ambos os
lados, dos grupos analisados. As mensurações foram realizadas diretamente
sobre a imagem no momento da sua aquisição, com aproximação de 0,1 mm.

1

1
3

3
2
2

Figura 3. Imagem ultrassonográfica do músculo masseter esquerdo, na
condição clínica de repouso e na condição clínica de máxima intercuspidação
habitual: (1) superfície do transdutor; (2) ramo da mandíbula; (3) espessura
do músculo masseter.

1
2

3

1

3

2

Figura 4. Imagem ultrassonográfica do músculo temporal esquerdo, na
condição clínica de repouso e na condição clínica de máxima intercuspidação
habitual: (1) superfície do transdutor; (2) osso do músculo temporal; (3)
espessura do músculo temporal.
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3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados das medidas das espessuras musculares entre os grupos e
gêneros foram tabulados e analisados pelo teste estatístico ANOVA utilizando
o software versão 17.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA).

3.4. ERRO DE MÉTODO
O erro de método (Se) na técnica de ultrassom foi calculado pela dupla
gravação de imagens e dupla mensuração da espessura dos músculos
masseter direito e esquerdo e temporal anterior direito e esquerdo em duas
ocasiões distintas, por meio do uso da fórmula de Dahlberg’s (Kiliaridis e
Kälebo, 1991; Raadsheer et al., 1996).

Se = √ ∑ (m1 – m2)2 / 2n

Se = erro de método
m1 = primeira repetição
m2 = segunda repetição
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4. RESULTADOS

Da amostra total de 80 indivíduos, 40 indivíduos fizeram parte do grupo
controle e os outros 40 indivíduos com sinais e sintomas de DTM. Para o
diagnostico e determinação do tipo da DTM foi aplicado o questionário RDC/TMD
(Dworkin e Leresche, 1992) e os resultados obtidos foram os seguintes: 24
pacientes foram diagnosticados com Dor Miofacial (Ia) e 16 indivíduos com Dor
Miofacial com limitação de abertura (Ib). Dentro do diagnóstico de DTM articular
14 indivíduos foram diagnosticados com deslocamento de disco com redução (IIa)
e 26 indivíduos apresentaram diagnóstico de deslocamento de disco sem redução
e sem limitação de abertura (IIc). Os resultados mostram que os 40 indivíduos
foram diagnosticados com DTM mista; 20 indivíduos apresentaram sinais de
artralgia (IIIa) e 12 indivíduos sinais de osteoartrite (IIIb) (Tabela 2).

Tabela 2. Resultados obtidos da aplicação do questionário RDC/TMD.

Ia
24

Ib
16

IIa
14

IIb
0

RDC
IIc
26

IIIa
20

IIIb
12

IIIc
0
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Dos 40 indivíduos com DTM muscular todos apresentaram dores nas últimas
quatro semanas, sendo o tempo da dor maior que seis meses, caracterizando uma
dor crônica (Kight et al., 1999) com intervalo de 6 a 240 meses e uma média de
44 meses. Dezesseis indivíduos apresentaram travamento com a boca fechada, 38
indivíduos sentiram estalos na ATM, 33 indivíduos responderam que rangiam e
apertavam os dentes, 36 indivíduos tinham cansaço muscular, 33 indivíduos
referiram ter desconforto oclusal, 1 indivíduo apresentou artrite reumatóide e 36
indivíduos relataram sentir dores de cabeça com freqüência nos últimos seis
meses (Tabela 3).

Tabela 3. Resultados obtidos da aplicação do questionário RDC/TMD.
Dor nas
últimas 4
semanas

Tempo
da dor

Travamento
fechado

Estalos
articulares

Range/
Aperta

Cansaço
ao
acordar

Desconforto
oclusal

Artrite
reumatóide

Cefaléia

40

6 - 240

16

38

33

36

33

1

36
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4.1. ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC)

Somente participaram da avaliação do IMC 80 indivíduos voluntários da
pesquisa, o que permitiu evidenciar que os grupos I e II estão dentro dos
padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), verificando-se que os
grupos I e II possuíam uma média de IMC dentro do peso considerado
saudável (Tabela 4).

Tabela 4. Valores médios antropométricos e do IMC dos dois grupos (indivíduos
grupo controle-I, indivíduos com DTM muscular-II).

PESO

ALTURA

IMC

Grupos Mínimo Máximo Média Mínima Máxima Média Mínimo Máximo Média

I

51,5

115

73,21

1,55

1,91

1,71

19,55

38,05

22,28

II

41

89

64,84

1,48

1,76

1,62

16,63

32,42

24,68
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4.2. ULTRASSONOGRAFIA - ESPESSURA MUSCULAR
Os resultados obtidos por meio da ultrassonografia durante as
condições clinicas de repouso (R) e apertamento dental em máxima
intercuspidação habitual (MIH) estão descritos a seguir.

Musculatura em Repouso (R)
Durante o repouso houve diferença estatisticamente significante para
espessura muscular dos músculos temporal direito e esquerdo analisados (p<
0,01). Verificou-se que houve um leve aumento na espessura do músculo
masseter direito para o grupo com DTM muscular em comparação com o
grupo controle, houve uma diminuição da espessura do músculo masseter
esquerdo para o grupo com DTM muscular; também houve diminuição na
espessura muscular dos músculos temporal direito e esquerdo para o grupo
com DTM muscular. Para os valores das médias da espessura muscular a
análise

estatística

entre

(Figura 5 e Tabela 5).

os

músculos

masseter

não

foi

significante

42

Resultados

MUSCULATURA EM REPOUSO

Figura 5. Médias da espessura (cm) dos músculos masseter direito (MD),
masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) do
grupo controle (Grupo I) e grupo com DTM (Grupo II) em condição clínica de
repouso.

Tabela 5. Valores médios da espessura (cm) dos músculos masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo
(TE) e erro padrão coletado dos dois grupos: grupo I controle e grupo II com
DTM muscular durante a condição clínica de repouso.

GRUPOS
CONDIÇÃO CLÍNICA

REPOUSO

I

II

Significante

MD

0,91 ± 0,03

0,95 ± 0,02

ns

ME

0,93 ± 0,03

0,92 ± 0,02

ns

TD

0,59 ± 0,02

0,43 ± 0,00

**

TE

0,60 ± 0,02

0,42 ± 0,00

**

**significante para p< 0,01
Não significante

ns
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Máxima Intercuspidação Habitual (MIH)
Durante a contração muscular houve diferença estatisticamente
significante para espessura dos músculos temporal direito e esquerdo (p<
0,01). Verificou-se que houve uma diminuição na espessura do músculo
masseter esquerdo para o grupo com DTM muscular e se observou também
uma diminuição na espessura dos músculos temporal direito e esquerdo para
o grupo com DTM muscular. Os valores da análise estatística entre os lados foi
significante para o músculo temporal direito e esquerdo (Figura 6 e Tabela 6).

MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO HABITUAL

Figura 6. Médias da espessura (cm) dos músculos masseter direito (MD),
masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) do
grupo controle (Grupo I) e grupo com DTM (Grupo II) em condição clínica de
apertamento dental em máxima intercuspidação habitual (MIH).
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Tabela 6. Valores médios da espessura (cm) dos músculos masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo
(TE) e erro padrão coletados dos grupos: grupo I controle e grupo II com
DTM muscular durante a condição clínica de apertamento dental em máxima
intercuspidação habitual (MIH).

GRUPOS
CONDIÇÃO CLÍNICA
I

II

Significante

MD

1,20 ± 0,03

1,20 ± 0,03

ns

ME

1,21 ± 0,03

1,17 ± 0,03

ns

TD

0,67 ± 0,02

0,51 ± 0,01

**

TE

0,68 ± 0,02

0,49 ± 0,01

**

MIH

**significante para p< 0,01
ns
Não significante

Musculatura em repouso e contração muscular - fator gênero
Durante o repouso (Figura 7 e Tabela 7) e o apertamento dental em
máxima intercuspidação habitual (Figura 8 e Tabela 8) com relação ao fator
gênero, observou-se que o mesmo interferiu com relação ao fator espessura
muscular, exceto para o músculo temporal esquerdo na condição clínica de
repouso (p<0,05). Observou-se também que os dados foram estatisticamente
significantes para todos os valores dos músculos na condição clínica de
apertamento dental em máxima intercuspidação habitual.
Verificou-se uma diminuição da espessura muscular dos músculos
masseter direito e esquerdo e temporal direito e esquerdo do grupo das
mulheres, comparadas com o grupo dos homens.
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REPOUSO – FATOR GÊNERO

Figura 7. Médias da espessura (cm) dos músculos masseter direito (MD),
masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) com
relação ao fator gênero: homem(H) e mulher(M) na condição clínica de
repouso.

Tabela 7. Valores médios da espessura (cm) dos músculos masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo
(TE) e erro padrão coletados dos grupos com relação ao fator gênero:
homem(H) e mulher(M) durante a condição clínica de repouso.

GÊNERO
MÚSCULOS
Homem

Mulher

Sig

MDR

1,15 ± 0,06

0,90 ± 0,01

**

MER

1,13 ± 0,05

0,89 ± 0,01

**

TDR

0,59 ± 0,04

0,50 ± 0,01

*

TER

0,60 ± 0,06

0,50 ± 0,01

ns

*significante para p< 0,05
**significante para p< 0,01
ns
Não significante
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MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO HABITUAL - FATOR GÊNERO

Figura 8. Médias da espessura (cm) dos músculos masseter direito (MD), masseter
esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) com relação ao fator
gênero: homem(H) e mulher(M) em condição clínica de apertamento dental em
máxima intercuspidação habitual.

Tabela 8. Valores médios da espessura (cm) dos músculos masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE)
e o erro padrão coletados dos grupos com relação ao fator gênero: homem(H) e
mulher(M) durante a condição clínica de apertamento dental em máxima
intercuspidação habitual.

GÊNERO
MÚSCULOS
Homem

Mulher

Sig.

MDMIH

1,50 ± 0,07

1,16 ± 0,02

**

MEMIH

1,44 ± 0,05

1,16 ± 0,02

**

TDMIH

0,68 ± 0,05

0,58 ± 0,01

**

TEMIH

0,73 ± 0,06

0,57 ± 0,01

*

*significante para p< 0,05
**significante para p< 0,01
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5. DISCUSSÃO
O aumento na prevalência de DTM é uma alteração cada vez mais
frequente nos serviços de saúde odontológicos, o que torna necessário um
conhecimento bem definido sobre essa patologia, como o conjunto de distúrbios
temporomandibulares na região orofacial caracterizado principalmente por dor,
ruído nas articulações e alterações nas funções mandibulares tais como desvios e
limitações dos movimentos mandibulares (Emshoff e Bertram, 1995).
Para

compreender

as

alterações

relacionadas

às

disfunções

temporomandibulares é importante conhecer o comportamento estrutural da
musculatura anexa à ATM, incluindo a espessura. Nesse trabalho foram
comparados os padrões de normalidade da população brasileira normal com
padrões

de

alteração

relacionados

à

disfunção

temporomandibular.

A

compreensão do padrão normal e do estado alterado pode colaborar para que os
clínicos identifiquem alterações e disfunções do sistema estomatognático, assim
como para auxiliar o estabelecimento de diagnósticos e prognósticos clínicos.
A ultrassonografia tem sido descrita como uma técnica de precisão de
imagem para a medição da espessura do músculo masseter. Emshoff e Bertram
(1998) sugerem que a ultrassonografia pode ser um método de diagnóstico viável
para medir e detectar alterações na dimensão em locais de secção transversal dos
músculos da cabeça e pescoço. Na presente pesquisa, a análise ultrassonográfica
foi o instrumento utilizado para traçar critérios de normalidade e alteração da
espessura muscular mastigatória, sendo um método difundido na área médica e
odontológica devido a sua simplicidade, baixo custo, diagnóstico rápido e ser
atraumático.
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Desde que a técnica da ultrassonografia foi introduzida na medicina vários
autores a usaram em pesquisa para realizar medições subcutâneas dos músculos
e ossos em adultos, usando várias frequências e transdutores que vão desde o 5
MHz a 12 MHz, sendo que Fukunaga e Matsuo, (1986) usaram 5 MHz-7 MHz.
Kiliardis e Kälebo (1991), Bakke et al. (1992), Kubota et al. (1998) usaram
o transdutor de 7,5 MHz em suas pesquisas. Já Pereira et al. (2007) usaram um
transdutor de 10 MHz, e Ariji et al. (2004) usaram um transdutor de 12 MHz.
Segundo Kubota et al. (1998), a alta frequência nas sondas produz uma imagem
clara das estruturas superficiais. Nesta pesquisa foi utilizado o equipamento de
ultrassonografia com transdutor linear 56 mm de 10 MHz.
Na análise pela ultrassonografia foi possível obter imagens dos músculos
masseter e porção anterior do temporal, para determinar a espessura destes,
entre os indivíduos do grupo controle e o grupo de indivíduos com DTM muscular.
Verificou-se na condição clínica de repouso que houve um aumento da espessura
do

músculo

masseter

direito

enquanto

que

nos

demais

músculos

(músculo masseter esquerdo e temporal direito e esquerdo), houve uma
diminuição das espessuras musculares em relação ao grupo controle. Na condição
clínica de máxima intercuspidação habitual teve uma diminuição da espessura do
masseter esquerdo, temporal direito e esquerdo, comparados com o grupo
controle.
Ariji et al. (2004) em suas pesquisas com mulheres portadoras de DTM, não
encontraram diferenças estatisticamente significantes na espessura muscular nas
condições de repouso e de apertamento para os músculos masseteres dos lados
direito e esquerdo, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com DTM.
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Entretanto, encontraram um aumento da espessura na condição clínica de
repouso em mulheres com DTM, resultados discordam com nosso trabalho, e uma
diminuição da espessura em pacientes com DTM na condição clinica de
apertamento dados que concordam com nosso trabalho, sugerindo que as
características ultrassonográficas do músculo masseter em portadores de DTM
com dor miofacial podem estar relacionadas com edema muscular.
Emshoff e Bertram (1998), ao estudarem indivíduos com sinais e sintomas
de DTM, analisaram o feixe do músculo temporal anterior e encontraram valores
de 1,82±0,30 mm, discordando de nosso trabalho, onde encontramos valores
para o feixe anterior do músculo temporal em indivíduos com DTM de 4,30±0,00
mm. Em 1999, Emshoff et al. avaliaram o músculo temporal e verificaram valores
de 1,80±0,28mm para o lado direito e 1,84±0,31 para o lado esquerdo na
condição clínica de repouso e, para o músculo masseter, encontraram uma
espessura de 2,70±0,64mm para o lado direito e 2,73±0,54 para o lado esquerdo.
Em 2002, em outra pesquisa, esses autores observaram uma média de 3,80 mm
para o músculo masseter em indivíduos com DTM, enquanto que as nossas
médias ficaram em 9,40 mm em indivíduos com DTM. Concluindo que o setor do
músculo avaliado não apresenta diferença significativa sobre as medições; o setor
do músculo masseter com maior reprodutibilidade foi o medio-inferior.
Pereira et al. (2007) comparam as espessuras musculares do masseter e
temporal de indivíduos saudáveis e indivíduos com DTM e encontraram na
condição clínica de repouso para o músculo masseter e o músculo temporal
diminuição da espessura em indivíduos com DTM, enquanto que em máxima
intercuspidação habitual encontraram aumento da espessura no músculo masseter
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direito e diminuição nos demais músculos avaliados, dados semelhantes aos
verificados em nosso trabalho onde, para o músculo masseter direito, na máxima
intercuspidação habitual, não houve nenhuma alteração da espessura e sim
diminuição da espessura do músculo masseter esquerdo, temporal direito e
temporal esquerdo para o grupo com DTM. Relacionando a espessura muscular
com dimensões faciais e força de mordida em adolescentes com sinais e sintomas
de DTM.
Existe uma associação significante da idade e do gênero com a espessura
do músculo masseter onde a musculatura foi mais espessa em indivíduos idosos e
em homens (Kiliaridis et al., 2003), e segundo Raadsheer et al. (1996) a
espessura do músculo masseter aumenta de forma significativa com a idade para
ambos os gêneros. Em nosso trabalho verificamos que houve aumento da
espessura dos músculos masseter e temporal nas condições clínicas de repouso e
de máxima intercuspidação habitual, no gênero masculino.
Em alguns estudos, foram verificadas atividades musculares menores nos
idosos (Karlsson e Carlsson, 1990). A redução da espessura e da força muscular
no envelhecimento humano pode ser consequência da diminuição da síntese
proteica (Welle, 2002).
Frugone et al. (2010) avaliaram o músculo masseter de 90 indivíduos sem
sinais e sintomas de DTM e encontraram espessuras de 10,8±1,6mm para
homens e 8,1±1,4mm para mulheres. A conclusão foi que, comparado a pesquisas
anteriores os resultados de espessuras maiores a 12,4mm em homens e 9,5mm
em mulheres, poderiam ser consideradas como hipertrofia masseterina.
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No estudo de Palinkas et al. (2010) foi observado que não existe uma
relação direta entre espessura muscular e força de mordida máxima para o gênero
masculino, contradizendo Raadsheer et al. (2010) que afirmaram que quanto
maior a espessura muscular, maior é a força de mordida molar máxima.
Um fato determinado no presente estudo é que em todas as mensurações
realizadas, quando ocorre contração muscular pelo apertamento dental, a
espessura se torna maior nos músculos masseter e temporal; e quando há o
relaxamento desses músculos a espessura diminui automaticamente, o que já foi
verificado por outros autores: Kiliaridis e Kälebo (1991), Bakke et al. (1992),
Kubota et al. (1998), Zhao et al. (2001), Emshoff et al. (2002), Satiroğlu et al.
(2005), Pereira et al. (2006), Pereira et al. (2007).
Emshoff e Bertram (1995) estudaram o uso da ultrassonografia no
diagnostico de hipertrofia muscular em pacientes com DTM e sensibilidade à
palpação, encontrando-se que o músculo masseter apresentou hipertrofia em 39%
dos pacientes. Sendo a ultrassonografia benéfica para os pacientes com distúrbios
da ATM podendo localizar os músculos acometidos, com seguimento regular do
curso de desordens na ATM e a resposta ao tratamento instituído, além de ser útil
no delineamento do plano de tratamento.
Avaliação ultrassonográfica da dimensão em locais de secção transversal
dos músculos pode ser altamente susceptível a fatores psicossociais relacionados
com a técnica. O fato de que variáveis como a pressão do transdutor exercida no
músculo, orientação do transdutor, e ausência no músculo de pontos de referência
anatômicos pode estar significativamente relacionada a diferentes técnicas
ultrassonográficas (tendo o paciente mantido ligeiro contato interoclusal,
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apertamento ou posição de repouso fisiológico) o que indica a necessidade de
mais estudos para prever dados relacionados à confiabilidade intra e inter
observadores, por questão de consistência do teste e diagnóstico na avaliação das
dimensões transversais dos músculos da cabeça e pescoço (Emshoff et al.,1999).
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6. CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que:
Com relação à espessura dos músculos estudados observou-se:
- em condição de repouso:
1. Leve aumento da espessura do músculo masseter direito para o grupo com
DTM muscular em comparação com o grupo controle.
2. Diminuição da espessura do músculo masseter esquerdo, temporal direito e
esquerdo para o grupo com DTM muscular.
- em condição de apertamento em máxima intercuspidação habitual:
1. Diminuição da espessura do músculo masseter esquerdo, temporal direito e
temporal esquerdo para o grupo com DTM muscular.
2. Os resultados foram estatisticamente significantes para o músculo temporal
em ambas condições clinicas.
- com relação ao gênero:
1. Diminuição da espessura muscular, tanto para o músculo masseter quanto
para o músculo temporal, nas mulheres.
2. Houve diferença significante na condição clinica de repouso para os músculos
masseter e temporal direito; e na condição clinica de apertamento em máxima
intercuspidação habitual foi estatisticamente significante para todos os
músculos.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
Departamento de Odontologia Restauradora e Departamento de Morfologia,
Estomatologia e Fisiologia

CONVITE PARA PARTICIPAR DE PESQUISA CLÍNICA
Você está sendo convidado para participar do estudo de pesquisa “Avaliação
ultrassonográfica da musculatura do sistema estomatognático em indivíduos com disfunção
temporomandibular muscular”. A decisão de participar neste estudo é totalmente sua. Você

pode se recusar ou decidir parar de participar desta pesquisa a qualquer momento e por
qualquer razão, sem nenhum prejuízo ao seu tratamento na Clínica do DAPE.
Por favor, leia cuidadosamente toda a informação a seguir. Peça para explicar
quaisquer palavras, termos ou seções que não estejam claras para você. Você também pode
perguntar qualquer dúvida que você tenha sobre esta pesquisa. Não assine este formulário de
consentimento a menos que tenha compreendido toda a informação contida nele e tenha
esclarecido satisfatoriamente todas as suas dúvidas. Se você decidir participar deste estudo,
será solicitado para você assinar este formulário. Você receberá uma cópia deste formulário
assinado. Você deve manter sua cópia guardada em seus arquivos. Este documento apresenta
informações incluindo, nomes e números de telefones importantes, que você poderá necessitar
no futuro. Durante este estudo novas coisas poderão ser aprendidas e você terá conhecimento
disto.
Rubrica do Paciente
Rubrica do Responsável
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido

(Capítulo IV, itens 1 a 3 da Resolução 196/96 - Conselho Nacional de Saúde)

Convidamos você, _______________________________________ para participar voluntariamente do projeto
de pesquisa “Avaliação ultrassonográfica da musculatura do sistema estomatognático em indivíduos com
disfunção temporomandibular muscular”, tendo como pesquisador responsável o Prof.Dr. César Bataglion, a
colaboração da Profa. Dra. Simone Cecilio Hallak Regalo professores da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto - USP e as Cirurgiãs dentistas Antuanett Mercedes Cornejo Lecaros e Cristiane Ap. Nogueira Bataglion.
Declaro que tomei ciência e que fui esclarecido(a) de maneira a não restarem quaisquer dúvidas sobre minha
participação no estudo, de acordo com os termos abaixo relacionados.
Fui informado que:
1) O objetivo deste estudo é avaliar o tamanho dos músculos do meu rosto, por meio do uso do ultrassom (que é
uma maneira de observar o tamanho dos músculos).
2) Esta análise será feita usando o aparelho de ultrassom Na realização do exame de ultrassonografia, o
desconforto a mim causado resume-se a passar um gel sobre a pele no local dos músculos a serem estudados na
face. O exame de ultrassom consiste em passar um gel gelado no rosto e passar o aparelho de ultrassom pelo
rosto, de forma suave e sem pressão.
3) Fui esclarecido que este método não aquece, não provoca dor e não causa risco à minha saúde. O objetivo é
medir na tela do aparelho (computador) o tamanho dos meus músculos do rosto. Os riscos de desconforto são
mínimos e os benefícios esperados resumem-se em saber a espessura (tamanho) dos músculos.
4) Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é SOMENTE para autorizar a utilização dos meus dados
em um levantamento dos valores do tamanho muscular.Meu tratamento seguirá totalmente o que será indicado
pelo cirurgião dentista que me atende na Clínica do DAPE.
5) Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela minha participação. Caso eu precise, será fornecido
comida (lanche e/ou almoço) e transporte de ida e volta.
6) Estou ciente que minha identidade será mantida em sigilo e que tenho total liberdade para solicitar maiores
esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da pesquisa e consultar o Comitê de Ética em Pesquisa para
qualquer informação sobre o projeto.
7) Autorizo, para devidos fins, o uso, a divulgação e publicação em revistas científicas os dados obtidos nesta
pesquisa, desde que minha identidade não seja revelada. Tenho, por parte dos pesquisadores, a garantia do sigilo
que assegura a minha privacidade.
8) Estou ciente que não terei benefício direto com este estudo, mas estou disposto a autorizar minha participação
para que os resultados encontrados possam ajudar outras pessoas.
9) Entendo que posso fazer qualquer pergunta sobre os procedimentos e que eu sou livre para rescindir meu
consentimento e interromper a minha participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo de
minha parte.
10) Ao final da pesquisa, serei informado sobre todos os resultados obtidos. Caso seja identificado algum
problema, receberei informações de como poderei resolvê-lo e onde poderei receber o tratamento.
Desta forma, confirmo que recebi de maneira clara, todas as informações necessárias ao meu consentimento.
Assim, informo que irei participar desta pesquisa por livre e espontânea vontade.
Ribeirão Preto, ........... de ........................................de 20.....
Eu, ......................................................................................................., portador(a) do RG nº....., residente à
....................................................................................,
nº.............,
na
cidade
de
...............................Fone.............................., Estado de ............., estou ciente das informações acima e concordo a
participar da pesquisa.
Assinatura do Paciente _____________________________________________
Prof. Dr. César Bataglion (RG:8999083)
Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo (RG: 15281645)
Dra. Antuanett Mercedes Cornejo Lecaros (RG: RNE: V616884-H)
Dra. Cristiane Ap. Nogueira Bataglion (RG: 29.604.167-1)
Telefones para contato: Prof. Dr. César 16-36024020
Secretária do CEP: Gisele Elene Andrade da Dalti - Avenida do Café, s/n.° - 14040-904 – Ribeirão Preto/SP Telefones: (16) 36024122 / 3963
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Questionário de Saúde

Data do exame:_________

Nome do (a) voluntário (a):_______________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________
Cidade:__________________________ CEP:_________________Fone:____________________
Data de Nascimento:_______________Altura:_______Peso:_______IMC:__________
Estado Civil:____________Profissão:__________________

Responda as perguntas, por favor?
1. Está sob tratamento médico?

Sim( )

Não( )

Sim( )

Não( )

2.Que tratamento?
3. Está sob tratamento fonoaudiólogo
4.Já teve alguma dessas doenças?
( )Cardiopatia

( )Asma

( )Cefaléia

( )Fibromialgia

( )Gastrite

( )Tratamento Psiquiátrico

( )Osteoporose

( )Diabetes

( )Hemofilia

( )Pressão Arterial Alta

( )Tuberculose

( )Sinusite

( )Anemia

( )Hepatite

( )Paralisia Cerebral

( )Febre Reumática

( )Artrite

( )Distúrbios Neurológicos

( )Reumatismo Infeccioso

( )Aids

( )Problemas Emocionais

5. Tomou algum medicamento ou remédio controlado no último ano? Sim( )

Não( )

6. É alérgico (a) a penicilina ou qualquer outro tipo de medicamento? Sim( )

Não( )

7. Tem desconforto na ATM?

Sim( )

Não( )

8. Range ou aperta os dentes?

Sim( )

Não( )

9. Você já fez tratamento ortodôntico?

Sim( )

Não( )

10. Classe Dental:_________________

Executado o exame por:____________________Assinatura do voluntário (a):________________
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