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RESUMO 

 

 

PALINKAS, M. Impacto do bruxismo do sono na musculatura do sistema 

estomatognático: avaliação eletromiográfica, força de mordida, função mastigatória, 

ultrassonográfica e qualidade de vida. 2015. 142 p. Tese de Doutorado – Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

O bruxismo do sono é uma atividade oromotora grave que influencia a qualidade de vida, 

predispõe ao desequilíbrio fisiopatológico do sistema estomatognático e é caracterizado 

principalmente pelo ranger e apertar dos dentes, desgaste de superfície dental e cansaço 

muscular. Este estudo analisou os músculos masseter e temporal, de ambos os lados, por meio 

da eletromiografia de superfície, função mastigatória e ultrassonografia de indivíduos com 

bruxismo do sono, diagnosticados pelo exame polissonográfico e classificados quanto ao grau 

de severidade pelo BiteStrip®. A força de mordida molar máxima e a qualidade de vida 

também foram avaliadas. Noventa indivíduos, com idade entre 18 e 45 anos, foram 

distribuídos em dois Grupos: Bruxismo do Sono (idade média de 30,58 ± 6,78 anos; n = 45) e 

Controle (idade média de 29,44 ± 7,88 anos; n = 45). O Grupo Bruxismo do Sono foi 

constituído por indivíduos com grau de severidade leve (n = 18), moderado (n = 3) e severo  

(n = 24). O eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless foi utilizado para avaliar a atividade 

mioelétrica em diferentes condições: repouso, lateralidade direita, lateralidade esquerda, 

protrusão, apertamento dental em contração voluntária máxima e apertamento dental com 

Parafilm M®. A função mastigatória foi avaliada pela eficiência dos ciclos mastigatórios por 

meio da integral da envoltória linear do sinal eletromiográfico na mastigação habitual e não 

habitual. A espessura muscular foi mensurada pela imagem obtida do ultrassom SonoSite 

NanoMaxx nas condições clínicas de repouso e apertamento dental em contração voluntária 

máxima. Foi utilizado o dinamômetro digital Kratos para análise da força de mordida molar 

máxima direita e esquerda. A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário OHIP-14Br. Os 

dados eletromiográficos, espessura muscular e força de mordida foram tabulados e 

submetidos à análise estatística (SPSS 21.0) e foi utilizado o teste t de student para amostras 

independentes com nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Os dados da 

qualidade de vida foram analisados por meio do teste U de Mann-Whitney (p ≤ 0,05) para a 

comparação de cada questão, das subescalas e da somatória de todo o OHIP-14Br. Foi 



utilizado o teste de correlação linear de Pearson (p ≤ 0,05) para correlacionar a espessura 

muscular em repouso e em contração voluntária máxima com força de mordida molar direita e 

esquerda. Foi encontrada diferença estatística significante entre o Grupo Bruxismo do Sono e 

o Grupo Controle na mastigação habitual com amendoins, para o músculo temporal esquerdo 

(p = 0,04) e na mastigação habitual com uvas passas, para o músculo masseter direito (p = 

0,04). Não houve diferença estatística significante entre os Grupos para análise da espessura 

muscular e força de mordida máxima. A força de mordida molar (direita e esquerda) mostrou 

correlação positiva, com a espessura dos músculos mastigatórios em repouso e contração 

voluntária máxima, com diferença estatística significante (p ≤ 0,05). O impacto da qualidade 

de vida na cavidade bucal demonstrou diferença estatística significante na questão “dores na 

boca” (p = 0,00), subescala “dor física” (p = 0,04) e somatória total do OHIP-14Br (p = 0,05). 

Portanto, o bruxismo do sono alterou a atividade eletromiográfica, função mastigatória e a 

qualidade de vida, mas não promoveu mudanças na espessura muscular mastigatória e na 

força de mordida molar máxima. 

 

Palavras-Chave: Bruxismo do Sono, Eletromiografia, Ultrassonografia, Força de Mordida, 

Músculos Mastigatórios e Qualidade de Vida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

PALINKAS, M. Impact of sleep bruxism in the stomatognathic system muscles: 

electromyographic evaluation, bite force, masticatory function, sonographic and quality 

of life. 2015. 142 p. Tese de Doutorado – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Sleep bruxism is a serious oromotor activity that influences quality of life, predisposes to 

pathophysiological imbalance of stomatognathic system, and is mainly characterized by 

grinding and clenching of teeth, wear of tooth surfaces and muscular fatigue. The present 

study analyzed masseter and temporalis muscles by surface electromyography, masticatory 

function, and ultrasonography of individuals with sleep bruxism, diagnosed by 

polysomnography, and classified according to severity by BiteStrip®. Maximum molar bite 

force and quality of life were also evaluated. Ninety individuals, aged 18 to 45 years old, were 

distributed into two groups: Sleep Bruxism (mean age of 30.58 ± 6.78 years; n = 45) and 

Control (mean age of 29.44 ± 7.88 years; n = 45). Sleep Bruxism Group included individuals 

with mild (n = 18), moderate (n = 3) and severe (n = 24) levels. Wireless electromyography 

Delsys Trigno TM was used to evaluate myoelectric activity in different conditions: rest, right 

laterality, left laterality, protrusion, tooth clenching in maximal voluntary contraction, and 

tooth clenching with Parafilm M®. Masticatory function was evaluated by the efficiency of 

masticatory cycles, integrating the linear envelope of electromyographic signal in habitual and 

non-habitual mastication. Muscle thickness was measured by ultrasound imaging using 

SonoSite NanoMaxx in clinical conditions of rest and clenching in maximal voluntary 

contraction. Kratos digital dynamometer was used to analyze right and left maximal molar 

bite force. Quality of life was assessed by OHIP-14Br questionnaire. Electromyographic data, 

muscle thickness and bite force were tabulated and submitted to statistical analysis         

(SPSS 21.0) and was used student t test for independent samples with significance level of 5% 

and confidence interval of 95%. Quality of life was examined using U-Mann Whitney test           

(p ≤ 0.05) for comparison of each question, subscales and sum of all OHIP-14Br 

questionnaire. Pearson linear correlation (p ≤ 0.05) was used to correlate muscle thickness at 

rest and at maximal voluntary contraction with right and left molar bite forces. Statistically 

significant difference was found between Sleep Bruxism and Control Groups in habitual 



mastication of peanuts, for left temporal muscle (p = 0.04), and in habitual mastication of 

raisins, for right masseter muscle (p = 0.04). There was no statistically significant difference 

between groups for muscle thickness and maximum bite force. Molar bite force                

(right and left) showed positive correlation with thickness of masticatory muscles, at rest and 

at maximal voluntary contraction, with statistically significant difference (p ≤ 0.05). Quality 

of life impact in oral cavity showed statistically significant differences in "mouth pain" 

question (p = 0.00), "physical pain" subscale (p = 0.04) and total sum of   OHIP-14Br           

(p = 0.05). Therefore, sleep bruxism altered electromyographic activity, masticatory function 

and quality of life, but did not change masticatory muscle thickness and maximum molar bite 

force. 

 

Keywords: Sleep Bruxism, Electromyography, Ultrasonography, Bite Force, Masticatory 

Muscles and Quality of Life. 
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1.   INTRODUÇÃO  

 

 

O sistema estomatognático integra órgãos e tecidos de maneira complexa, pois 

apresenta funções interdependentes (DOUGLAS, 1998; SIÉSSERE et al., 2009; SANTOS et 

al., 2014). Este sistema é constituído por estruturas estáticas tais como o esqueleto ósseo 

(ossos fixos do crânio, mandíbula, osso hióide, clavícula e esterno), as articulações 

(temporomandibular e coluna cervical), além dos dentes, periodonto, mucosa (bucal, nasal e 

faríngea), tendões, aponeuroses, ligamentos e, estruturas dinâmicas representadas pelos 

músculos da mastigação, os envolvidos nas atividades de deglutição e expressão facial, assim 

como os da região cervical (CORBIN-LEWIS; LISS; SCIORTINO, 2009). 

Como parte integrante deste sistema, os músculos da mastigação (masseter, temporal, 

pterigoideo medial e pterigoideo lateral) e, as estruturas da articulação temporomandibular, 

atuam movimentando a mandíbula por meio da ação adequada e harmônica do sistema 

neuromuscular (KOOLSTRA; VAN EIJDEN, 1997).  

Fatores patofisiológicos, psicológicos, neurofisiológicos, medicamentosos e, ainda, 

substâncias fisioativas (cafeína, álcool, nicotina, alucinógenos e opióides), bem como, os que 

promovem, por exemplo, interferências oclusais, podem provocar desequilíbrio na dinâmica 

da mastigação e causar o aparecimento de sobrecarga e fadiga muscular, ranger e apertar dos 

dentes, desgaste de superfícies dentais e dor orofacial (OKESON; ATTANASIO; MOHL, 

1992; LAVIGNE et al., 2001, LOBBEZOO; VAN DER ZAAG; NAEIJE, 2006; 

POMPONIO, 2010; MANFREDINI et al., 2011;SIQUEIRA, 2012; SERRA-NEGRA et al., 

2012; VAN SELMS et al., 2013; SOUZA et al., 2015).  

Entre os fatores patofisiológicos que podem alterar a dinâmica da mastigação, 

destaca-se o bruxismo, cujo termo vem do grego βρυχμός, que significa apertar, friccionar e 

atritar os dentes. Considerado patologia multifatorial e regulado pelo sistema nervoso central, 
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pode ser classificado como bruxismo cêntrico e excêntrico (JACOB; ASSUNÇÃO; 

SERAIDARIAN, 2001; CAMPARIS, 2001). No bruxismo cêntrico ocorre o apertamento dos 

dentes em oclusão cêntrica ou em contração voluntária máxima, de forma contínua por 

determinado período de tempo. No bruxismo excêntrico o indivíduo aperta e desliza os dentes 

em lateroprotrusão, com possíveis desgastes de estruturas dentais, que resulta em facetas 

visíveis no esmalte (AMERICAN ACADEMY OF OROFACIAL PAIN, 2009; 

OMMERBORN et al., 2012).  

Os sinais e sintomas clínicos mais comuns evidenciados nos bruxômanos por 

profissionais da área de saúde estão relacionados aos dentes (hipersensibilidade, desgaste, 

mobilidade, anquilose, fraturas recorrentes de restaurações e reabsorção radicular), a gengiva 

(retração e inflamação), a mucosa (marcas dos dentes na língua e bochecha), aos músculos 

(sensibilidade dolorosa, fadiga e hipertrofia) e ainda, cefaleia, ruídos audíveis de apertar e 

ranger dos dentes e os desenvolvidos pela articulação temporomandibular       

(ODEBRECHT; CANTO; BORTOLON, 2004; LAVIGNE; MANZINI; KATO, 2005; 

AVIDAN et al., 2009; MANFREDINI; LOBBEZOO, 2009; DE LUCA CANTO et al., 2013;  

GÜMÜS et al., 2013; DE LUCA SUMIYA et al., 2014). 

Para Zambra e Rodríguez (2003) e Lavigne, Manzini, Kato (2005) o bruxismo pode 

ser classificado como primário ou secundário, conforme o potencial fator etiológico. Por 

bruxismo primário entende-se o fenômeno básico, idiopático, crônico que evolui da infância 

para a idade adulta enquanto que o secundário é iatrogênico e está relacionado de alguma 

forma com distúrbios neurológicos ou psiquiátricos, com a utilização de medicamentos, 

drogas e com os transtornos do sono. 

Alves, Alchieri e Barbosa (2013) investigaram a relação entre ansiedade e bruxismo, 

ressaltando as queixas principais da função mastigatória, por meio da avaliação de oitenta 

indivíduos, de ambos os gêneros que foram divididos em dois grupos: com bruxismo (n = 40) 
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diagnosticado por anamnese e exame clínico e sem bruxismo (n = 40). Foi utilizado o 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado para avaliar o grau de ansiedade (SHAPIRO et al., 

2014) e um questionário específico para demonstrar as atividades diárias do indivíduo, com 

ênfase na sua mastigação. Os resultados da pesquisa mostraram diferença estatística 

significante no estado de ansiedade, sendo que as médias e o desvio padrão para esse fator de 

variação para os grupos com bruxismo e sem bruxismo foram de 42,7 +/- 9,6 e 38,6 +/- 8,2   

(p ≤ 0,04), respectivamente, enquanto que para o traço de ansiedade tiveram médias e desvio 

padrão de 44,5 +/- 11,0 e 40,7 +/- 9,5 (p ≤ 0,11). As principais queixas dos indivíduos com 

bruxismo relatados pela avaliação do questionário foram às relacionadas durante o ato da 

mastigação tais como dor orofacial, cefaleia e ruídos na articulação temporomandibular. Os 

autores concluíram que existe associação entre fatores emocionais (ansiedade) e bruxismo. 

Segundo Lavigne et al. (2003) e Lobbezoo et al. (2013) o bruxismo apresenta duas 

manifestações circadianas bem distintas, relacionadas com o estado de consciência do 

indivíduo e dessa forma, classifica-se o bruxismo em vigília (ocorre quando o indivíduo está 

acordado) e do sono (ocorre quando o indivíduo está dormindo). O bruxismo em vigília se 

traduz num comportamento aprendido, que apresenta movimento mandibular semi-voluntário 

de apertar os dentes (bruxismo tônico), sem o ranger de dentes, enquanto que o bruxismo do 

sono ocorre além dos movimentos mandibulares e o apertar dos dentes, também, a atividade 

inconsciente de ranger os dentes (bruxismo fásico) produzindo sons e ruídos, enquanto o 

indivíduo dorme (MANFREDINI; LOBBEZOO, 2010). 

O bruxismo do sono considerado fisiológico, não provoca dores musculares e é 

extremamente comum em crianças até seis anos de idade, isso porque o organismo apresenta 

necessidade de preparar o sistema para a esfoliação fisiológica dos órgãos dentais decíduos e 

chegada dos permanentes, por meio dos desgastes fisiológicos das superfícies dentais, 

principalmente nas pontas de cúspides dos caninos, ativando constantemente, por exemplo, as 
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estruturas ósseas (RIOS et al., 2007). Evidências sugerem que o bruxismo juvenil é condição 

autolimitante e que não evolui para o bruxismo adulto (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRIC DENTISTRY, 2009).  

Segundo a American Academy of Sleep Medicine (2005), Lobbezoo et al. (2013) e 

Huang et al. (2014) o distúrbio do sono é considerado patológico quando há desordens dos 

movimentos repetitivos da mandíbula, decorrentes da contração dos músculos masseteres, 

associado aos microdespertares (despertares curtos com duração de 3 a 15 segundos), ranger 

e/ou apertar dos dentes.   

Shedden et al. (2012) investigaram a atividade do músculo masseter durante três 

noites consecutivas de trinta e seis indivíduos com disfunção temporomandibular e dor 

crônica (média de idade de 27,4 ± 6,8 anos), de trinta e quatro indivíduos com dor e sem 

bruxismo do sono (média de idade de 25,7 ± 4,5 anos) e de trinta e seis indivíduos saudáveis - 

controles (média de idade de 24,3 ± 5,8 anos), com o objetivo de verificar a associação entre 

atividade do músculo masseter, intensidade da dor, sintomas da disfunção 

temporomandibular, depressão e ansiedade. Os indivíduos com disfunção temporomandibular 

com dor crônica relataram alteração no estado geral de saúde, maiores níveis de depressão, 

ansiedade em relação ao grupo controle e com bruxismo do sono sem dor. Não houve 

diferença estatística significante em relação à atividade motora noturna do músculo masseter 

entre os grupos pesquisados, no entanto, observou-se que as maiores médias encontradas para 

a atividade motora noturna estava relacionada com os indivíduos que apresentavam maior 

intensidade de dor de cabeça e zumbido. Os autores concluíram que existe relação entre 

atividade noturna do músculo masseter, somatização e sintomas crônicos de disfunção 

temporomandibular. 

Feu et al. (2013) realizaram uma revisão sistemática Cochrane, para demonstrar os 

fatores etiológicos e os riscos associados ao bruxismo do sono. Entre 1.247 artigos 



Introdução | 27 
 

relacionados ao tema, foram avaliados um ensaio clínico randomizado, um ensaio clínico 

controlado e sete estudos longitudinais. Destas avaliações, cinco foram selecionadas, mas 

mostraram resultados diferentes. Os autores concluíram que o bruxismo do sono pode ser 

induzido pela acidificação do esôfago, tabagismo e distúrbios no sistema dopaminérgico 

central. 

De Luca Canto et al. (2014a) avaliaram a associação entre cefaleia primária do tipo 

tensional e enxaqueca com bruxismo do sono. Foi realizada uma revisão sistemática, 

utilizando artigos publicados em cinco bases de dados eletrônicas, sendo que, os critérios para 

diagnósticos das cefaleias e do bruxismo do sono seguiram, respectivamente, a Classificação 

Internacional das Cefaleias e a Associação Americana de Medicina do Sono. A investigação 

minuciosa dos artigos seguiram critérios de inclusão e exclusão, estabelecidos pelos autores. 

Os autores concluíram que em crianças não existiram evidências científicas que afirmassem 

ou contestassem a associação entre cefaleia/enxaqueca com bruxismo do sono, mas os 

indivíduos adultos com bruxismo do sono tiveram maior propensão em desenvolver dor de 

cabeça. 

 O bruxismo do sono é observado em todas as faixas etárias e em ambos os gêneros. 

Para Shetty et al. (2010) e  Manfredini et al. (2013) há prevalência da doença em crianças   

(14 a 20%), seguido por adolescentes (10%), adultos menores de 60 anos de idade (8%), 

adultos maiores de 60 anos de idade (3%) e ainda, para Sari e Sonmez (2001), em crianças, 

inicia-se por volta de um ano de idade, após irromper os incisivos decíduos. 

É importante observar todo o processo contínuo de atividade mental durante o sono, 

para melhor compreensão do bruxismo (MIZUMORI et al., 2009; SERRA-NEGRA et al., 

2014). Este processo é classificado em sono Não-REM e sono REM (Rapid Eyes Moviment). 

O sono Não-REM  é dividido em estágio 1, que acontece logo após a vigília, com duração de 

poucos minutos; estágio 2 que é o sono propriamente dito (45 a 55%  do total do sono) e 
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estágios 3 e 4 com ondas cerebrais de baixa frequência (sono de ondas lentas ou sono delta). 

O sono REM é mais profundo e representa cerca de 25% do período total de sono. Neste 

processo ocorre o aumento do fluxo sanguíneo, frequência cardíaca, atividade respiratória, 

temperatura corporal e pressão sanguínea, associado aos movimentos rápidos dos olhos 

(COLOMBO, 2002; KATO et al., 2011). O bruxismo ocorre praticamente em todos os 

estágios do sono, predominantemente no segundo estágio do sono Não-REM, com 

movimentos musculares mastigatórios rítmicos fisiológicos, intercalados por períodos de 

contração elevada dos músculos masseteres (FANTINI et al., 2002). 

A atividade fisiológica motora orofacial mais frequente, durante o sono, é a atividade 

muscular mastigatória rítmica (AMMR) do músculo masseter, que é encontrada em 60% da 

população adulta, sem ruídos produzidos pelo ranger dos dentes (MACEDO, 2008; 

LAVIGNE et al., 2008; POMPONIO, 2010; CASTROFLORIO et al., 2014).  

A atividade muscular mastigatória rítmica depende de fatores comportamentais e 

fisiológicos para tornar-se uma atividade patológica e quando associada ao ranger dos dentes, 

denomina-se bruxismo do sono (MACEDO, 2008). Nos indivíduos com bruxismo do sono, 

cada contração máxima na atividade muscular mastigatória rítmica é três vezes maior e com 

tempo de duração 40% menor, quando comparado aos indivíduos normais (MACEDO, 2007; 

JADIDI et al., 2012; HASEGAWA et al., 2013). Essa atividade é encontrada, também, em 

inúmeras patologias de transtornos do sono como o sonambulismo, o terror noturno e a 

síndrome de apneia/hipopneia obstrutiva do sono (LAVIGNE et al., 2003). 

Como atividade muscular mastigatória rítmica, o bruxismo do sono acomete o 

sistema estomatognático, o qual pode ser detectado por meio do exame polissonográfico, que 

monitora o sono por meio dos episódios de atividade muscular mastigatória rítmica, 

frequentemente associados aos microdespertares e as alterações simultâneas da atividade 

cardíaca, respiratória e muscular (MANFREDINI; LOBBEZOO, 2010; AMORIM et al., 
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2010; RAPHAEL et al., 2012; LOBBEZOO et al., 2013; YOSHIZAWA et al., 2014; DE 

LUCA CANTO et al., 2014b).  

Trindade e Rodriguez (2014) submeteram trinta indivíduos ao exame 

polissonográfico, durante uma noite de sono, para identificar o bruxismo e, utilizou os 

resultados do exame para correlacionar sinais e sintomas encontrados com a síndrome de 

apneia obstrutiva do sono, microdespertares e movimentos dos membros superiores e 

inferiores. Os autores concluíram que doze indivíduos apresentaram sinais e sintomas de 

bruxismo do sono, dentre os quais quatro foram diagnosticados com bruxismo e oito não 

demonstraram distúrbio do sono. Foi observado também que o índice de eventos respiratórios 

foi inferior nos indivíduos diagnosticados com bruxismo do sono. O índice médio de 

movimento das pernas foi maior no grupo com bruxismo (21,36 e 8,42, respectivamente), 

com tempo total de sono e na fase REM (34,54 e 10,30, respectivamente).  

Estudos demonstraram que para a análise das alterações funcionais que podem 

ocorrer no sistema estomatognático, existe uma metodologia reconhecida internacionalmente: 

a eletromiografia de superfície. Considerado exame de excelência, seguro e de fácil aplicação, 

avalia o sistema neuro-músculo-esquelético e fornece informações como padrão de ativação 

muscular e estratégias de controle do sistema neuromuscular e ainda, não é invasivo,  indolor, 

auxilia no diagnóstico e colabora na elaboração de um prognóstico bem mais criterioso, além 

de complementar o estudo anatomofisiológico muscular (DE LUCA, 1997; BÉRZIN, 2004; 

KLASSER; OKESON, 2006; REGALO et al., 2006; REGALO et al., 2008; DE OLIVEIRA, 

2014). 

O estudo da função muscular mastigatória, por meio do exame eletromiográfico em 

indivíduos portadores de distúrbio miofuncional orofacial, é de extrema importância, porque 

mostra as alterações do padrão muscular, contribuindo no controle do distúrbio do sono 
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(BASMAJIAN; DE LUCA, 1985; MIZUMORI et al., 2009; CECILIO et al., 2010; 

SUGIMOTO et al., 2011; CARRA; HUYNH; LAVIGNE, 2014). 

Raphael et al. (2013) avaliaram, durante o exame polissonográfico e por meio da 

eletromiografia de superfície, a influência do bruxismo do sono na atividade muscular do 

masseter direito em mulheres com disfunção temporomandibular crônica, pareadas com 

mulheres saudáveis. Os resultados mostraram que a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter, foi significante maior nas mulheres com disfunção temporomandibular crônica 

(média 4,98 μV) quando comparadas com mulheres saudáveis (média 3,88 μV). O teste de 

correlação mostrou resultados que confirmaram (correlação positiva) a relação entre atividade 

eletromiográfica, disfunção temporomandibular e bruxismo do sono, mas quando se 

correlacionou sensação de dor ao acordar com bruxismo do sono, a correlação foi negativa. 

Lucas et al. (2014) compararam a atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

e temporal de crianças com e sem bruxismo do sono, nas condições de repouso e apertamento 

dental em contração voluntária máxima. Das crianças avaliadas, vinte tinham a idade média 

de 7,20 anos (± 0,52) com sinais e sintomas de bruxismo e vinte tinham a idade média de 7,40 

anos (± 0,50) sem a presença do distúrbio do sono. Os autores concluíram que o bruxismo do 

sono não alterou a atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios em crianças. 

Giannasi et al. (2014) analisaram crianças com paralisia cerebral e portadoras do 

bruxismo do sono que utilizaram como terapia o dispositivo hiperbolóide (HB) adaptado com 

fio ortodôntico na superfície dental. Este dispositivo de silicone com forma hiperbólica, 

macio, atóxico, insípido, inodoro e com volume variado, foi utilizado por cinco minutos, seis 

vezes ao dia, durante nove semanas consecutivas, com a finalidade de promover exercícios 

mastigatórios que atingissem níveis de excitações neurais, para manter o adequado 

posicionamento da mandíbula e da maxila, capaz de produzir excitações nas glândulas 

salivares. A eletromiografia de superfície foi o método utilizado para avaliação da atividade 
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dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, nas condições clínicas de repouso e 

contração voluntária máxima, antes e após o uso do HB. Os autores concluíram que a terapia 

determinou a reorganização na dinâmica mastigatória, equilibrou a atividade muscular e 

colaborou com a melhora da qualidade de vida dos indivíduos participantes do estudo. 

Shim et al. (2014) investigaram o efeito da toxina botulínica tipo A sobre a atividade 

rítmica dos músculos da mastigação e na atividade orofacial durante o sono, considerando a 

frequência, número de explosão e duração dos episódios, bem como a amplitude de pico da 

atividade eletromiográfica. Participaram desta pesquisa vinte indivíduos com diagnóstico 

clínico de bruxismo do sono que não conseguiram utilizar a placa de mordida miorrelaxante 

como tratamento proposto inicialmente. Dos participantes da pesquisa, dez indivíduos 

receberam injeções de toxina botulínica tipo A nos músculos masseteres (Grupo A) e os 

outros dez participantes não receberam as aplicações (Grupo B). A avaliação polissonográfica 

realizada antes e após quatro semanas da aplicação da toxina botulínica evidenciou de que a 

toxina não diminuiu a frequência, o número de explosões e a duração de episódios na 

atividade rítmica dos músculos mastigatórios nos dois grupos estudados, mas reduziu a 

amplitude do pico de onda da atividade eletromiográfica. Após quatro semanas da aplicação 

da toxina, nove indivíduos relataram redução do ato de ranger os dentes e dezoito 

confirmaram que, ao acordar pela manhã, não sentiram cansaço muscular. Os autores 

concluíram que a toxina botulínica tipo A foi eficaz para controlar o bruxismo do sono, por 

pelo menos um mês, reduzindo a intensidade da contração muscular. 

Existem muitas metodologias complementares no diagnóstico do bruxismo do sono, 

e entre estas, destaca-se o dispositivo BiteStrip®, que é descrito como mecanismo simples e 

individual que identifica o nível da atividade muscular do masseter, determina a existência, 

frequência e intensidade do bruxismo do sono e é de grande importância para os profissionais 

da saúde que trabalham com dor orofacial e disfunção temporomandibular (SHOCHAT et al., 
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2007; NAGAMATSU-SAKAGUCHI et al., 2008; SAUERESSIG et al., 2010;               

REHM et al., 2012; MAINIERI et al., 2012). 

Mainieri et al. (2014) avaliaram por meio dos exames polissonográfico, 

eletromiográfico e o BiteStrip®, dezenove indivíduos adultos jovens (idade média de 39,9 ± 

12,9 anos), sendo 58% mulheres com história clínica de bruxismo do sono, com ausência de 

distúrbios neurológicos, dor espontânea e disfunção temporomandibular e que utilizaram, pelo 

tempo de três meses, o dispositivo de avanço mandibular. Os resultados revelados por essa 

pesquisa demonstraram que houve redução significante nos sinais e sintomas relacionados ao 

bruxismo do sono, tais como, ranger e apertar dos dentes, ruídos na articulação 

temporomandibular e dor muscular. Os autores concluíram que o tratamento com o 

dispositivo de avanço mandibular reduziu os sinais e sintomas do bruxismo do sono. 

A mastigação é uma das funções mais importantes, desenvolvidas pelo sistema 

estomatognático. É um mecanismo complexo, rítmico, sensório motor, intermitente, 

dinâmico, constituído de atividade alternada de abertura e fechamento da boca, no qual os 

músculos da expressão facial, da língua e da mastigação, agem de forma coordenada para 

manter o alimento entre as faces oclusais dos dentes para serem triturados e preparados para o 

processo de deglutição (HELKIMO; CARLSSON; HELKIMO, 1978; GALO et al., 2006; 

ORCHARDSON; CADDEN, 2009; MARQUEZIN et al., 2013). Muitos fatores podem 

influenciar o mecanismo da função mastigatória como ausência dental, restaurações em 

dentes posteriores, espessura dos músculos da mastigação, força de mordida, idade, gênero, 

contatos oclusais, alterações motoras da língua, dor orofacial e hábitos parafuncionais    

(VAN DER BILT, 2002). Trabalhos de pesquisas com objetivo de avaliar a eficiência 

mastigatória e estabelecer comparações entre indivíduos em atividades dinâmicas utilizam a 

análise da mastigação por meio dos ciclos mastigatórios e avaliam os resultados por meio da 

integral da envoltória, que é uma medida matemática linear, precisa, rápida e simples, capaz 
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de propiciar a mensuração de amostras numerosas de maneira eficaz e que serve como fonte 

de informação clínica e cinesiológica (HERMENS et al., 1999; DE ROSSI et al., 2014). 

Siéssere et al. (2009) analisaram a atividade eletromiográfica (sinal eletromiográfico 

dos ciclos mastigatórios) dos músculos masseteres e temporais, em indivíduos portadores de 

osteoporose na mandíbula e maxila (grupo I, n=30) e não portadores de osteoporose (grupo II, 

n=30), por meio da análise da integral da envoltória. Foram avaliados os ciclos mastigatórios 

considerando a mastigação habitual (amendoim com casca e uva passa sem semente) e não 

habitual (Parafilm M®). Os autores consideraram que não houve diferença estatística 

significante na eficiência mastigatória entre os indivíduos dos dois grupos. Os mesmos 

músculos e os mesmos parâmetros foram avaliados por Pepato et al. (2013) no trabalho de 

pesquisa que envolveu quinze indivíduos com fratura do complexo zigomático-orbital, 

tratados cirurgicamente pela técnica cirúrgica que aborda a fratura pela cavidade da boca e 

promove a  fixação exclusivamente da região zigomático-orbital. Os resultados desta pesquisa 

mostraram que o tratamento cirúrgico de fraturas do complexo zigomático-orbital melhorou a 

função mastigatória, acarretando alterações extremamente positivas no restabelecimento da 

saúde e qualidade de vida do indivíduo que sofreu trauma facial. 

Ainda utilizando-se da integral da envoltória para avaliar os ciclos mastigatórios 

registrados pelos sinais eletromiográficos dos músculos masseteres e temporais, Palinkas et 

al. (2013) estudaram a influência da idade dos indivíduos na atividade da mastigação habitual 

(amendoim e uva passa), e não habitual (Parafilm M®). A amostra foi constituída por 

indivíduos brancos (idades entre 7-80 anos), totalmente dentados (exceto as crianças com 

dentição mista), respiradores nasais, portadores de oclusão normal, sem hábitos 

parafuncionais e sintomas de disfunção temporomandibular (RDC/TMD). Os participantes da 

pesquisa foram divididos igualmente quanto ao gênero em cinco Grupos: I (7-12 anos),          

II (13-20 anos), III (21 - 40 anos), IV (41-60 anos) e V (61-80 anos). Os autores observaram 
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que o Grupo I (crianças) mostrou menor atividade eletromiográfica em todos os músculos 

analisados. Durante o processo da mastigação habitual e não habitual, nos indivíduos do 

Grupo IV (adultos) foi possível observar mudanças significantes no desempenho das 

atividades dos músculos masseteres e temporais, bilateralmente. Houve aumento da função 

mastigatória no Grupo II (adolescentes) quando comparado ao Grupo I (crianças), e 

diminuição da função mastigatória no Grupo III (adultos jovens). No Grupo V (idosos) após a 

análise dos dados verificou-se maior atividade eletromiográfica durante a função mastigatória 

não habitual para os músculos masseteres, bilateralmente, e na mastigação habitual com 

amendoins. Os resultados mostraram maior atividade para os músculos masseteres direito e 

esquerdo. Os autores concluíram que a idade está diretamente associada com as mudanças no 

processo de mastigação em indivíduos saudáveis. 

A análise do sistema estomatognático considerando fatores oclusais, morfológicos, 

patológicos, de crescimento e ainda os relacionados a hábitos parafuncionais pode ser 

realizada avaliando-se a espessura muscular (RAADSHEER et al., 1996; KILIARIDIS, 2007; 

ATILGAN et al., 2011; ARZUL et al., 2012; BHOYAR et al., 2012). Para tal finalidade, 

muitos autores em seus trabalhos, se utilizam da análise ultrassonográfica considerando  

tratar-se de um método dinâmico, não invasivo, sem efeito biológico acumulativo e que avalia 

a secção transversal dos músculos estriados esqueléticos em tempo real (CASTELO et al., 

2007; MANGILLI et al., 2009; PALINKAS et al., 2010; ROHILA et al., 2012; 

TIRCOVELURI et al., 2013). 

Bertram et al. (2003) por meio do exame ultrassonográfico, avaliaram o músculo 

masseter, observando a média da espessura muscular nas condições de repouso (6,8 a 12,9 

mm) e contração voluntária máxima (9,0 a 16,1 mm). Satiroğlu, Arun e Işik (2005) 

verificaram que existe grande variação na espessura do músculo masseter entre indivíduos, 
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durante as condições clínicas de repouso e de contração voluntária máxima, devido ao número 

e tamanho das fibras musculares. 

Palinkas et al. (2010) analisaram, por meio da ultrassonografia, a espessura muscular 

de indivíduos dentados saudáveis, divididos em grupos de diferentes idades. Participaram 177 

indivíduos, sendo, crianças (7 a 12 anos, G1), adolescentes (13 a 20 anos, G2), adultos (21 a 

40 anos, G3), senescentes (41 a 60 anos, G4) e idosos (61 a 80 anos, G5). Os autores 

observaram aumento gradual da espessura muscular, tanto para o repouso quanto para a 

contração voluntária máxima no G1 ao G4, enquanto que para G5 observou-se redução da 

espessura muscular.   

Tircoveluri et al. (2013) determinaram a associação entre a espessura do músculo 

masseter e a largura da maxila em setenta indivíduos, de ambos os gêneros (35 homens e     35 

mulheres), com oclusão normal. A espessura do músculo masseter, bilateralmente, foi 

mensurada por meio do ultrassom My Lab, Esoate Inc, Italy, nas condições de repouso e de 

contração voluntária máxima. A largura da maxila foi avaliada no modelo de estudo por meio 

de paquímetro digital. O teste t de student e o coeficiente de correlação linear de Pearson 

foram utilizados para avaliação da amostra. A espessura do músculo masseter mostrou uma 

correlação positiva com a largura da maxila, sendo maior em indivíduos do gênero masculino, 

tanto em repouso como em contração voluntária máxima. Os autores concluíram que a 

espessura do músculo masseter influencia o crescimento maxilar, aumentando o crescimento 

nas dimensões transversal e sagital e diminuindo na dimensão vertical. 

Volk et al. (2014) investigaram a importância do exame ultrassonográfico como 

método para mensurar a espessura de músculos da expressão facial (occipitofrontal-ventre 

frontal, orbicular do olho, orbicular da boca, abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio 

inferior e mentual) e de músculos mastigatórios (masseter e temporal) em vinte indivíduos 

com paralisia facial crônica. Os resultados desta pesquisa confirmaram que os músculos da 
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expressão facial foram significantemente menores no lado paralisado e a espessura dos 

músculos da mastigação não mostrou assimetria entre os lados. Os autores concluíram que a 

ultrassonografia é um método quantitativo eficiente para analisar os músculos cutâneos da 

cabeça e da mastigação, que colabora para caracterizar melhor a situação de indivíduos com 

paralisia facial crônica na fase de desnervação e regeneração. 

A espessura dos músculos da mastigação está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento da força de mordida (RAADSHEER et al., 1996) e quanto maior a espessura 

muscular, maior a força exercida, sendo que esta pode aumentar com atividades musculares 

repetitivas não fisiológicas (GIBBS, 1986). 

A musculatura estriada esquelética é extremamente importante para o ser humano no 

desempenho das atividades relacionadas à mastigação, deglutição e fonação. Diferentes 

métodos estão sendo empregados para conhecer as alterações funcionais do sistema 

neuromuscular, destacando-se a avaliação da força de mordida molar máxima                   

(AL-OMIRI  et al., 2014). É considerado um importante método, com ampla divulgação na 

literatura nacional e internacional, que colabora para a análise da função mastigatória, bem 

como, para demonstrar a relação da força muscular com inúmeras alterações 

morfofisiológicas que podem acometer o sistema estomatognático (KOGAWA et al., 2006; 

DE LA HOZ-AIZPURUA et al., 2011; DIRAÇOĞLU et al., 2011; KOBAYASHI et al., 

2012; KARAKIS; DOGAN, 2015).  

Palinkas et al. (2010) investigaram a força molar máxima (Kgf) na população 

brasileira, considerada heterogênea, bem como, a influência da idade na força de mordida 

dessa população. Observaram que houve variabilidade das médias encontradas para os 

indivíduos que constituíam os cinco grupos estudados, como também, entre os lados avaliados 

(direito e esquerdo, respectivamente): crianças (18,05 e 17,34), adolescentes (34,54 e 35,08), 

adultos (28,55 e 30,29), senescentes (26,82 e 27,02) e idosos (25,29 e 24,04). Os resultados 
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comprovaram a diferença significante na força de mordida entre os grupos etários brasileiros 

saudáveis. 

Strini et al. (2013) avaliaram a força de mordida máxima e espessura dos músculos 

masseter, temporal e esternocleidomastóideo de adultos jovens, com e sem disfunção 

temporomandibular (DTM), classificados de acordo com o RDC/TMD. Os participantes 

foram divididos em dois grupos: GI com DTM (6 homens e 13 mulheres, idade média de     

25,4 ± 3,8 anos) e GII controle (6 homens e 13 mulheres, idade média de 24,1 ± 3,6 anos). Os 

músculos foram avaliados bilateralmente, nas condições clínicas de repouso e apertamento 

dental em contração voluntária máxima. Os resultados da força de mordida e da espessura 

muscular foram semelhantes entre os grupos. A espessura dos músculos masseter e 

esternocleidomastóideo, nas duas condições clínicas analisadas, foram significantemente 

maiores nos homens do que nas mulheres. Houve correlação positiva entre força de mordida 

molar máxima e características ultrassonográficas dos músculos masseter e 

esternocleidomastóideo. Os autores concluíram que participantes com DTM, apresentaram 

valores semelhantes na força de mordida, espessura dos músculos da mastigação e cervicais, 

quando comparados ao grupo controle. 

Quando o sistema estomatognático é acometido por distúrbios que alteram 

consideravelmente a sua função é importante reconhecer que o indivíduo pode estar 

insatisfeito com a situação da cavidade bucal, alterando drasticamente a qualidade de vida 

(BORGES et al., 2013).  

Existem inúmeros métodos que quantificam a insatisfação do indivíduo em relação à 

saúde bucal (PRECIADO et al., 2013; FU; LIN, 2013; GOIATO et al., 2014). Dentre estes 

métodos, se destaca o questionário OHIP-14Br (Oral Health Impact Profile-14Brazil) que 

mede as percepções dos indivíduos quanto ao impacto social das desordens na cavidade da 
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boca em seu bem estar ao longo de um ano (SCOTT; FORGIE; DAVIS, 2006; YANG et al., 

2014; AYALA-LUIS et al., 2014). 

Há muito tempo se reconhecem os distúrbios do sono, dentre eles, o bruxismo, no 

entanto, estudiosos identificam que sua incidência vem aumentando consideravelmente na 

sociedade moderna (DINIZ et al., 2009). O diagnóstico incorreto dessa patologia pode 

acarretar danos irreversíveis em diferentes sistemas orgânicos do indivíduo dentre eles o 

sistema estomatognático. É extremamente importante diagnosticar rapidamente o bruxismo do 

sono, porque tal fato colabora no prognóstico e no planejamento de profissionais da área de 

saúde para a realização de tratamentos multidisciplinares integrados mais adequados, com 

intento de controlar o distúrbio e melhorar a qualidade de vida. Portanto, pesquisas que se 

empenham em fornecer conhecimentos detalhados das alterações morfofuncionais provocadas 

pelo bruxismo do sono no sistema estomatognático, são importantes e meritórias sob o ponto 

de vista científico e social. 
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2.   PROPOSIÇÃO 

 

 

A finalidade desta pesquisa foi avaliar, por comparação, indivíduos portadores e não 

portadores de bruxismo do sono, por meio da (o): 

 

 Atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal (direitos e esquerdos) 

nas seguintes condições posturais da mandíbula: repouso, lateralidades máximas com 

contato dental (direita e esquerda), protrusão máxima com contato dental e 

apertamento dental em contração voluntária máxima com material inerte interposto no 

plano oclusal; 

 

 Função mastigatória habitual e não habitual; 

 

 Espessura muscular mastigatória (condições posturais da mandíbula em repouso e 

contração voluntária máxima); 

 

 Força de mordida molar máxima (direita e esquerda); 

 

 Correlação de valores relacionados à atividade e morfologia muscular (força de 

mordida molar máxima e espessura muscular); 

 

 Protocolo - Qualidade de vida. 
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3.   MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Este estudo (transversal comparativo) propôs-se avaliar por meio da atividade 

eletromiográfica de superfície, função mastigatória, espessura muscular, força de mordida 

molar máxima e qualidade de vida, dois grupos constituídos por indivíduos portadores e não 

portadores de bruxismo do sono. Os dados foram coletados no Laboratório de Eletromiografia 

do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e no Instituto de Neurologia e Cefaleia 

(INCEF), localizado em Ribeirão Preto/SP, sob a responsabilidade do médico neurologista 

Prof. Dr. João Espir Filho. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP (processo número 

02735812.9.0000.5419) (Anexo 1). Todos os indivíduos foram convidados para participar da 

pesquisa clínica (Anexo 2), informados sobre os propósitos e etapas do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a resolução 196/96 (atual 

466/12) e complementar do Conselho Nacional de Saúde (Anexo 3). 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

Foram selecionados 90 indivíduos sem distinção de gênero, raça e classe social. Os 

participantes da pesquisa foram distribuídos em dois Grupos, constituído por 45 participantes 

dentados (29 mulheres e 16 homens), pareados sujeito a sujeito por gênero, idade, peso e 

estatura. O grupo GBS (portadores de Bruxismo do Sono) foi constituído por indivíduos com 

idade média de 30,58 ± 6,78 anos e o grupo GC (controle) por indivíduos cuja idade média foi 
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de 29,44 ± 7,88 anos. O GBS registrou índice de massa corporal médio de 25,59 ± 0,57 

Kg/m2 e o GC de 25,18 ± 0,64 kg/m2. O cálculo amostral foi realizado, após o estudo piloto 

com uma amostra de 10 indivíduos. 

 

 

3.3 SELEÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE INDIVÍDUOS (CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO) 

 

 

Os indivíduos portadores do bruxismo do sono foram recrutados das cidades de 

Ribeirão Preto/SP (incluindo os indivíduos que frequentavam as clínicas da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto - FORP-USP), Pradópolis/SP, Barrinha/SP e São Paulo/SP.  

Na anamnese foi utilizado um questionário para obter informações referentes aos 

dados pessoais, histórico médico e dental, presença de doenças sistêmicas, hábitos 

parafuncionais, sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e hipótese de estarem 

desenvolvendo bruxismo do sono e em vigília (Anexo 4).  

Após a anamnese e o exame clínico, foram aplicados os seguintes parâmetros de 

exclusão para esta pesquisa: apresentar ausência de dentes ântero-superiores, ântero-inferiores 

e dos primeiros molares permanentes (superiores e inferiores), não aceitar participar do exame 

polissonográfico; apresentar dor aguda nos músculos da mastigação; ser portador de prótese 

mal adaptada na região dos caninos superiores e inferiores; apresentar toro mandibular e/ou 

palatino; ser portador da síndrome de apneia-hipopneia obstrutiva do sono; bruxismo em 

vigília, estar em tratamento ortodôntico, fonoaudiológico ou otorrinolaringológico (prévio ou 

atual); apresentar doença periodontal (mobilidade dental leve, moderada ou severa); 

restaurações dentais com risco de fraturas; apresentar disfunção da articulação 

temporomandibular (RDC/TMD) (Anexo 5); apresentar indisposição física ou mental no 

momento dos exames; apresentar história clínica de doenças sistêmicas que requeriam 

medicação crônica, tais como distúrbios neurológicos e psiquiátricos, bem como usuários de 

medicamentos que poderiam interferir na atividade muscular (Figura 1). 
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Estudo Transversal Comparativo 

Critérios Exclusão 

n=60 

*Apresentavam disfunção da ATM (30) 

 *Bruxismo em vigília  (n=15) 

*Desistiram da pesquisa (n=9) 

*Não realizaram exame polissonográfico (n=6) 

Indivíduos entre 18 e 45 anos  

n=150 

Número total de participantes da pesquisa  

n=90 

Grupo Controle Grupo Bruxismo do Sono 

EMG 

Ultrassom 

Força de Mordida 

OHIP-14Br 

n=45 (16 e 29 ) 

Bruxismo do Sono 

Leve 

EMG 

Ultrassom 

Força de Mordida 

OHIP-14Br 

n=18 (10 e 8 ) 

Bruxismo do Sono 

Moderado 

EMG 

Ultrassom 

Força de Mordida 

OHIP-14Br 

n=03 (01 e 02 )  

Bruxismo do Sono 

Severo 

EMG 

Ultrassom 

Força de Mordida 

OHIP-14Br 

n=24 (05 e 19 ) 

 
Figura 1. Diagrama da amostra populacional da pesquisa. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

3.4.1 EXAME POLISSONOGRÁFICO 

 

 

Todos os participantes da pesquisa realizaram o exame polissonográfico em única 

sessão, onde o indivíduo permanecia em um quarto climatizado e com sons externos 

atenuados. Os registros do sono iniciaram-se por volta das 23:00 horas e tiveram duração de 

aproximadamente 6 horas. Os participantes foram informados de que o exame poderia ser 

interrompido a qualquer momento, ou terminar normalmente, no início da manhã. Foram 

consideradas as circunstâncias inerentes à condição de exame, tais como: cama, travesseiro, 

ambiente e presença de eletrodos afixados ao corpo. Os eletrodos foram embebidos em massa 

eletrolítica e afixados por fita hipoalergênica (3M™ Micropore™) no couro cabeludo, na face 

e na perna, de modo a possibilitar o monitoramento do sono (Figura 2). Antes de iniciar os 

registros do sono, os participantes da pesquisa realizaram testes de calibração para reconhecer 

os sinais fisiológicos como movimentos mandibulares, tosse, deglutição, contração voluntária 

máxima e contrações rítmicas. 
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Figura 2. Exame polissonográfico. 

 

 

A clínica disponibilizou para o exame o polissonígrafo Sonolab 632 030003      

(Figura 3), constituído com sistemas de diagnóstico polissonográfico de vinte e seis canais 

AC programáveis, seis canais DC constantes, software multiusuário, plataforma Windows 32 

bits, para realização dos relatórios analíticos, histogramas, tabelas e mapas, bem como, 

eletrodos e sensores que registraram os sinais de eletroencefalograma, eletro-oculogramas 

(bilaterais), ruídos e sons de ranger e apertar de dentes (por meio de microfone fixado na 

região do músculo bucinador), sinais eletromiográficos de superfície (músculos masseter e 

temporal direito e esquerdo, mentual e tíbial anterior direito), sinais pletismográficos (esforço 

respiratório do tórax e do abdome), movimentos corpóreos e das pernas, fluxo aéreo nasal, 

eletrocardiograma, roncograma e análise visual por meio de câmera de vídeo. 
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Figura 3. Polissonígrafo. 

 

 

Na análise dos parâmetros utilizados para avaliação do bruxismo do sono pelo exame 

polissonográfico, foi observada a amplitude de contração voluntária máxima do músculo 

masseter 20% maior do participante acordado, constituindo o burst eletromiográfico.  

Os eventos eletromiográficos de atividade mastigatória rítmica dos músculos 

masseteres foram distribuídos em fásico (rítmico), tônico (sustentado) ou misto (atividade 

fásica e tônica em um mesmo episódio) (NUNES, 2003).  

Um episódio fásico foi relacionado com pelo menos três burst de 0,25s a 2s de 

duração e o episódio tônico foi relacionado a um burst eletromiográfico de 2s. 

Foi realizada a somatória do número de episódios de bruxismo por noite, episódios 

por hora; burts por hora e burts por episódios. Após a avaliação e contagem, foi confirmado o 

diagnóstico do bruxismo do sono, quando os valores atingiram 04 ou mais episódios por hora 

de sono ou 25 ou mais burts por hora de sono (LAVIGNE; ROMPRÉ; MONTPLAISIR, 

1996). 
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3.4.2 EXAME BITESTRIP® 

 

 

Os participantes da pesquisa com diagnóstico confirmado de bruxismo do sono pelo 

exame polissonográfico, utilizaram o dispositivo BiteStrip® (Disposable Bruxism Test) que 

serviu para classificar o grau de severidade do distúrbio e receberam todas as instruções de 

forma detalhada para que não houvesse problemas na utilização do instrumento, respeitando 

as informações do fabricante (www.bitestrip.com) (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. BiteStrip® utilizado na região do músculo masseter esquerdo. 

 

 

Este dispositivo é um instrumento descartável, de uso individual, que registra 

atividade do músculo masseter esquerdo como indicador no apertar e ranger dos dentes 

durante o sono. É composto por uma bateria de lítio, dois eletrodos pré-geleificados, um 

amplificador e uma unidade processadora com software que capta e analisa em tempo real a 

intensidade, previamente calibrada, 20% maior do episódio de apertamento dental em 

contração voluntária máxima do músculo masseter (Figura 5).  
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Figura 5. Dispositivo BiteStrip®. 

 

 

O exame foi realizado por três noites consecutivas, onde o participante permaneceu 

com o BiteStrip® fixado à face por 5 horas. Um display eletroquímico digital registrou o 

resultado ao final de cinco horas da utilização do aparelho, mostrando um valor de 1 a 3 que 

serviu para classificar o grau de severidade do bruxismo do sono da seguinte forma: 1 = 31 a 

60 episódios (bruxismo do sono leve); 2 = 61 a 100 episódios (bruxismo do sono moderado) e 

3 = acima de 100 episódios (bruxismo do sono severo). O valor mais elevado entre os três 

registros foi considerado como grau de severidade do bruxismo do sono (Figura 6). 

 

 

                                      
Figura 6. Grau de severidade do bruxismo do sono. 
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3.4.3 EXAME ELETROMIOGRÁFICO 

 

 

A avaliação dos registros eletromiográficos dos músculos masseter e temporal, 

bilateralmente, foi realizada por meio do eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless e por um 

único profissional capacitado. Para tanto, utilizou-se o protocolo da Tabela 1. 

 

 

Tabela 1.  Protocolo eletromiográfico de avaliação da atividade muscular. 

        Músculos              Condições Clínicas Normalização 
  

        Masseter 

(direito e esquerdo) 

             e  

       Temporal 

(direito e esquerdo) 

  

 

    Repouso (4s) 

    Protrusão (10s) 

    Lateralidade direita (10s) 

    Lateralidade esquerda (10s) 

    Apertamento dental de Parafilme M(4s) 

    Mastigação de Parafilme M (20s) 

    Mastigação de amendoins (20s) 

    Mastigação de uvas passas (20s) 

  

Apertamento dental 

em contração 

voluntária máxima 

(4s) 

 

 

 

O material inerte utilizado para realizar a mastigação não habitual e o apertamento 

dental em contração voluntária máxima, constituiu-se de uma folha de parafina (Parafilm M®, 

Pechinery Plastic Packaging, Batavia, IL, USA) dobrada (18x17x4mm, peso 245 mg), que foi 

colocada entre as faces oclusais dos primeiros molares superiores e inferiores, dos lados 

direito e esquerdo do arco dental. 

O eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless (Figura 7) acoplado a um laptop possui 

dezesseis canais para o sistema de controle, armazenamento, processamento e análise de 

dados (Figura 8). Cada eletrodo wireless tem embutido um acelerômetro triaxial com 

transmissão de 20 metros; bateria recarregável com duração mínima de sete horas; resolução 

do sinal EMG de 168 nV/bit; largura de banda do sinal EMG 20±5 Hz, >40 dB/dec.; 450±50 
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Hz, >80 dB/dec; canal geral <0.75uV; latência <500us; sinal de 20-450 Hz; ruído EMG da 

linha de base de <750 nV RMS; CMRR> 80Db e resolução do sinal EMG de 16-bit . 

 

 

 
Figura 7. Eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless. 

 

 

     
Figura 8. Aquisição do sinal eletromiográfico do músculo masseter (direito e esquerdo) e 
do músculo temporal (direito e esquerdo). 
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Previamente à colocação dos eletrodos sem fio, a pele foi limpa com álcool, 

eliminando resíduos de gordura, maquiagem ou poluição, que eventualmente estivesse 

presente. Para garantir a correta fixação dos eletrodos sobre os músculos masseter e temporal, 

foram realizadas manobras específicas de contração voluntária máxima, acompanhada de 

palpação (CRAM; KASMAN; HOLTZ, 2010). Durante o registro eletromiográfico, foi 

mantido um ambiente calmo e silencioso. O participante da pesquisa permaneceu sentado em 

uma cadeira confortável, em postura ereta, com as plantas dos pés apoiadas no solo e as 

palmas das mãos apoiadas nas coxas. A cabeça foi posicionada de forma ereta, mantendo o 

plano de Frankfurt paralelo ao solo. Foram dadas instruções e explicações necessárias, 

solicitando ao participante da pesquisa que permanecesse sempre tranquilo e respirasse 

pausadamente (Figura 9).  

 

 

                                
Figura 9. Eletrodos posicionados na região dos músculos 
masseter e temporal direitos. 
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3.4.4 EXAME DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA 

 

 

Para as avaliações dinâmicas dos indivíduos, no que se refere à mastigação habitual e 

não habitual, foi utilizada a eficiência dos ciclos mastigatórios, analisada por meio da integral 

da envoltória linear do sinal eletromiográfico dos músculos masseter e temporal, 

bilateralmente, sendo o valor registrado em microvolts/segundo (ʄenv - µV). Os sinais 

eletromiográficos foram colhidos durante a mastigação habitual de 5g de amendoins japonês 

mendorato com casca (alimento duro); 5g de uvas passas sem sementes (alimento macio) e na 

mastigação não habitual com Parafilm M® (Figura 10). O alimento macio e duro pertencia ao 

mesmo lote e a quantidade estabelecida foi por unidades até atingir 5g de alimentos. Os 

mesmos foram armazenados em local fresco, arejado e em recipientes plásticos individuais. 

 

 

                  
Figura 10. Em A e B: alimentos utilizados para a mastigação habitual, uvas passas e amendoins, 
respectivamente. Em C: Parafilm M® utilizado para a mastigação não habitual. 

 

 

Os valores da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios foram obtidos pela 

média dos ciclos entre o intervalo de 5 a 10 segundos da mastigação habitual e não habitual.  

Os ciclos mastigatórios iniciais foram desprezados, tendo em vista que, no início do processo 

mastigatório, os primeiros apresentam considerável variação no padrão de movimentação 

mandibular (Figura 11). 

A B C
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Previamente ao exame, o participante da pesquisa foi informado sobre os tipos de 

alimentos a serem mastigados, reforçando que não necessariamente deveria engoli-los, tendo 

a opção de descartá-los em recipiente apropriado. 

 

 

 
                        Figura 11. Sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios. 

 

 

3.4.5 EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

 

 

Para a mensuração da espessura muscular, foi utilizado o equipamento de 

ultrassonografia SonoSite NanoMaxx com transdutor linear de 10 MHz (Figura 12). Seguindo 

o seguinte protocolo da Tabela 2. 

 

 

 
Figura 12. Ultrassom SonoSite NanoMaxx com transdutor linear. 
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Tabela 2.  Protocolo da ultrassonografia de imagem para análise da espessura muscular. 

Músculos     Condições clínicas                  Observações 

Masseter 
(direito e esquerdo) 

e                  
Temporal 

(direito e esquerdo) 

Repouso mandibular 
 

Apertamento dental 
em contração voluntária 

máxima 

 
Três exames em cada condição 
clínica (2 minutos de descanso) 

 

 

Durante o exame, os participantes da pesquisa permaneceram sentados em uma 

cadeira confortável, em postura ereta, com as plantas dos pés apoiadas no solo e as palmas das 

mãos apoiadas nas coxas e recostados, sem fixação da cabeça. O ambiente permaneceu 

tranquilo, com luz reduzida. Foram dadas instruções e explicações necessárias, solicitando ao 

participante da pesquisa que permanecesse sempre tranquilo. A localização dos músculos 

masseter e temporal, bilateralmete, foi confirmada pela palpação (Figura 13) e movimentação 

do transdutor linear (ANDRADE et al., 2009). 

 

 

      (D)                                                                  (E) 

     
Figura 13. Localização dos músculos masseter direito (D) e temporal direito (E). 

 

 

O transdutor linear, que inicialmente foi recoberto por gel eletrocondutor à base de 

água, com finalidade de eliminar o ar para não interferir na imagem a ser obtida, foi 
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posicionado transversalmente à direção das fibras musculares, considerando-se que o ventre 

do músculo masseter localiza-se, aproximadamente, 2,75 cm acima do ângulo da mandíbula 

em direção à pálpebra superior e a porção anterior do músculo temporal, aproximadamente a 

1,25 cm para trás e para cima do ângulo externo do olho (Figura 14). 

 

 

   (F)                                                                    (G)                                                   

        
Figura 14. Transdutor linear posicionado sobre o músculo masseter direito (F) e porção anterior do 
músculo temporal direito (G). 

 

 

Foram obtidas três imagens ultrassonográficas dos músculos masseter e temporal 

(direito e esquerdo), nas posições de repouso e apertamento dental em contração voluntária 

máxima, com intervalo de dois minutos entre as imagens (CASTELO et al., 2007)       

(Figuras 15 e 16).  

As mensurações foram realizadas por um único profissional capacitado e diretamente 

sobre a imagem, no momento da sua aquisição, com aproximação de 0,1 mm e a espessura 

muscular foi considerada como a distância entre as interfaces do tecido muscular com o tecido 

ósseo e adiposo. Das três medidas obtidas, fizeram-se as médias e estas foram os valores (em 

centímetros) considerados para a análise estatística. 

 
 
 



60 | Material e Métodos 

 

 (H)                                                                       (I) 

     

Figura 15. Imagem ultrassonográfica do músculo masseter esquerdo, na condição clínica de 
repouso (H) e na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (I): 
superfície do transdutor (1); ramo da mandíbula (2); espessura do músculo masseter esquerdo (3). 

 

 

  (J)                                                                           (K) 

     

Figura 16. Imagem ultrassonográfica do músculo temporal direito, na condição clínica de repouso 
(J) e na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima (K): superfície do 
transdutor (1); osso temporal (2); espessura do músculo temporal (3). 

 

 

3.4.6 EXAME DA FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA 

 

 

Os registros da força de mordida molar máxima foram realizados com o 

dinamômetro digital, modelo IDDK (Kratos - Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, São 

Paulo, Brasil), com capacidade até 100 Kgf, adaptado para condição bucal, para não produzir 

exagerado deslocamento condilar e distensão muscular (Figura 17).  
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Figura 17. Dinamômetro Digital IDDK da marca Kratos. 

 

 

O aparelho possui escala em Kgf ou N, uma tecla “set-zero” que permite o controle 

exato dos valores obtidos e também registro de “pico”, que facilita a leitura da força máxima 

durante a obtenção dos valores. É provido de duas hastes que contém nas extremidades discos 

de teflon, sobre os quais foi aplicada a força de mordida máxima. A força de mordida foi 

coletada com o participante da pesquisa sentado com as palmas das mãos apoiadas sobre as 

coxas. O dinamômetro foi limpo com álcool e protegido com dedeiras de látex descartáveis 

(Wariper-SP), posicionadas nas hastes de mordida do aparelho como medida de 

biossegurança. Todos os participantes da pesquisa receberam instruções e foram realizados 

testes mordendo o equipamento antes que os registros fossem obtidos, para assegurar a 

confiabilidade no procedimento. As medidas foram feitas na região do primeiro molar 

permanente direito e esquerdo (REGALO et al., 2008; PALINKAS et al., 2010).  

Foi solicitado ao participante da pesquisa que mordesse o dispositivo por três vezes, 

com esforço máximo, e descanso de dois minutos entre os registros, alternando o lado direito 

e esquerdo (BONJARDIM et al., 2009) (Figura 18). 
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Figura 18. Dinamômetro posicionado na região dos primeiros 
molares do lado esquerdo. 

 

 

3.4.7 EXAME QUALIDADE DE VIDA (OHIP - 14Br) 

 

 

O questionário OHIP -14Br é composto por 14 questões divididas em sete situações: 

(1) limitação funcional, (2) dor física, (3) desconforto psicológico, (4) limitação física, (5) 

limitação psicológica, (6) limitação social e (7) incapacidade (Anexo 6). As respostas dos 

participantes da pesquisa foram anotadas em uma escala de Likert com valores de zero a 

quatro. Quanto menor o valor na escala, melhor foi a qualidade de vida (OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005).  A partir dos dados obtidos, o índice do OHIP-14Br foi calculado 

para cada participante da pesquisa, por meio da somatória das 14 questões do questionário. 
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3.4.8 ANÁLISE ESTATÍSITCA DOS DADOS 

 

 

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de amplitudes 

eletromiográficas, obtidos pelo cálculo da raiz quadrada da média (RMS). A função do ciclo 

mastigatório foi verificada por meio da integral da envoltória linear do sinal eletromiográfico 

normalizado, sendo este valor em microvolts/segundo. Após a obtenção dos dados 

relacionados à atividade eletromiográfica normalizada dos músculos masseter e temporal 

(direitos e esquerdos), aplicou-se o teste de normalidade Kolmogov-Smirnov. Observou–se a 

distribuição normal dos dados para o Grupo Bruxismo do Sono e Grupo Controle.  

Mediante a necessidade de comparações entre diferentes participantes da pesquisa, os 

valores da RMS obtidos durante o apertamento dental em contração voluntária máxima, 

bilateral, foram utilizados para a normalização dos valores da atividade eletromiográfica em 

repouso, protrusão, lateralidade direita, lateralidade esquerda e apertamento dental com 

Parafilm M®. Para os valores obtidos na mastigação habitual e não habitual, seguiu-se o 

mesmo princípio, porém foram utilizados os valores da integral da envoltória durante o 

apertamento dental em contração voluntária máxima, bilateral, para a normalização dos 

dados. Os dados eletromiográficos normalizados, ultrassonográficos e força de mordida molar 

máxima foram submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 21.0 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, com nível de significância de 5% e intervalo de 

confiança de 95%. Foi utilizado o teste de correlação linear de Pearson (p ≤ 0,05) para 

estabelecer o grau de associação entre a variável espessura muscular em repouso e contração 

voluntária máxima com a variável força de mordida molar máxima do lado direito e esquerdo. 
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Os valores das questões do questionário de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal foram comparados pelo teste U de Mann-Whitney em cada uma das 14 questões do 

questionário e na somatória da análise global de todas as questões. 

 

 

3.4.9 ERROS DE MÉTODOS 

 

 

O erro do método (Se) foi calculado pela fórmula de Dahlberg: Se = √ Σ d2 / 2n, 

onde "d" foi à diferença entre as duas medições do participante e "n" foi o número de 

medições duplas. Os erros percentuais foram calculados utilizando a fórmula % = (Se / 

média) X 100%, onde "Se" foi o resultado de fórmula de Dahlberg e a média correspondeu ao 

valor médio total da primeira e segunda medição. Os erros de métodos das medições de EMG, 

força de mordida e espessura muscular foram calculados usando os registros de dez 

participantes e obtidos durante duas sessões diferentes, com intervalo de sete dias. Observou-

se uma pequena diferença entre a primeira e segunda sessão, para EMG (4,83%), espessura 

muscular (5,22%) e para força de mordida, a média de três mordidas foram calculadas para 

cada um dos lados (6,68%). 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os dados obtidos neste trabalho foram analisados por meio de testes estatísticos, 

específicos para cada situação. Em seguida, a sequência utilizada para a exposição dos dados. 

 

4.1 Descrição da amostra 

4.2 Análise Eletromiográfica (RMS) – Padrões Posturais 

4.2.1 Condição de Repouso 

4.2.2 Condição de Protrusão 

4.2.3 Condição de Lateralidade Direita 

4.2.4 Condição de Lateralidade Esquerda 

4.2.5 Condição de Apertamento Dental com Parafilm M® 

4.3 Função Mastigatória (Integral da Envoltória) 

4.3.1 Mastigação de Amendoins 

4.3.2 Mastigação de Uvas Passas 

4.3.3 Mastigação de Parafilm M ® (não habitual) 

4.4 Espessura Muscular (Ultrassonografia) 

4.4.1 Repouso 

4.4.2 Contração Voluntária Máxima 

4.5 Força de Mordida Molar Máxima 

4.6 Correlações  

4.7 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

4.8 Análise do grau de severidade do bruxismo do sono 
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4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A Tabela 3 mostra o pareamento sujeito a sujeito do Grupo Bruxismo do Sono (GBS) 

e Grupo Controle (GC). Foi aplicado o teste t de student para amostras independentes. Não 

ocorreu diferença estatística significante (p ≤ 0,05) na comparação da variável idade 

(GBS=30,58 ± 6,78 x GC= 29,44 ± 7,88, com p=0,46), peso (GBS: 73,09 ± 15,24 x GB: 

72,76 ± 15,76, com p=0,91) e estatura (GBS: 1,69 ± 0,10 x GS: 1,70 ± 0,09, com p=0,85). 

 

 

Tabela 3. Descrição do Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC), para as variáveis: 
gênero (masculino "M" e feminino “F”), idade (anos), peso (kg) e estatura (m).  
Participantes 

(n=90) 
Gênero  Idade  Peso Estatura 

   GBS GC  GBS GC GBS GC 
1 M    29         24 85 83 1,75 1,70 
2 M    34         25 78 82 1,76 1,86 
3 M    28         20 76 72 1,72 1,72 
4 M    33         35 100 95 1,75 1,90 
5 M     19         21  60 69 1,69 1,70 
6 M    29         26 85 88 1,80 1,78 
7 M    36         43 96 95 1,80 1,89 
8 M     31         39  93 90 1,78 1,70 
9 M    31         26 110 120 1,83 1,83 
10 M    34         39 100 100 1,93 1,80 
11 M    33         33 74 70 1,87 1,80 
12 M     23         20  93 98 1,76 1,74 
13 M    25         24 91 90 1,80 1,85 
14 M     28         26  82 81 1,72 1,75 
15 M     24         22  73 69 1,80 1,73 
16 M     28         23  75 80 1,80 1,82 
17 F    45         44 64 70 1,54 1,67 
18 F    25         22 63 61 1,68 1,63 
19 F    34         32 100 98 1,69 1,67 
20 F    39         30 51 49 1,50 1,57 
21 F    24         21 58 60 1,68 1,67 
22 F    25        25 85 70 1,76 1,70 
23 F    28         26 61 57 1,64 1,60 
24 F    25         25 81 82 1,70 1,62 
25 F    27         30 54 64 1,64 1,62 
26 F    23         24 51 58 1,56 1,59 
27 F    19         19 60 58 1,55 1,60 
28 F    34         34 65 62 1,69 1,65 
29 F    39         38 65 70 1,65 1,63 
30 F    38         37 64 62 1,70 1,63 
31 F    44         44 80 70 1,70 1,77 
32 F    32         27 70 63 1,58 1,68 
33 F    30         31 68 68 1,60 1,65 
34 F    19         20 54 50 1,53 1,57 
35 F    37         45 68 64 1,65 1,60 
36 F    24         20 52 49 1,52 1,57 
37 F    25         20 68 67 1,60 1,70 
38 F    30         33 56 64 1,70 1,70 
39 F    32         30 74 73 1,63 1,71 
40 F    35         33 80 87 1,72 1,71 
41 F    24         19 63 60 1,73 1,75 
42 F    45         42 60 58 1,62 1,60 
43 F    32         33 57 53 1,68 1,63 
44 F    44         40 63 62 1,65 1,64 
45 F    33         35 82 82 1,69 1,60 
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4.2 ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA (RMS) - PADRÕES POSTURAIS 

 

 

4.2.1 CONDIÇÃO DE REPOUSO  

 

 

Na condição de Repouso, não houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre 

os dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os músculos estudados (masseteres e 

temporais direitos e esquerdos). A análise das médias eletromiográficas normalizadas dos 

participantes pertencentes ao GBS apresentou valores menores para todos os músculos 

analisados (Tabela 4 e Figura 19). 

 
 
 
Tabela 4. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Repouso, para cada músculo avaliado, no Grupo 
Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância

Masseter direito GBS 0,09 0,01 0,17 
GC 0,12 0,02

Masseter esquerdo GBS 0,09 0,01 0,32 
GC 0,12 0,01

Temporal direito GBS 0,17 0,01 0,53 
GC 0,19 0,02

Temporal esquerdo GBS 0,16 0,01 0,30 
GC 0,18 0,01

  

 

 
Figura 19. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Repouso para os músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos 
Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.2.2 CONDIÇÃO DE PROTRUSÃO  

 

 

Na condição de Protrusão, não houve diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre os 

dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os músculos estudados (masseteres e temporais 

direitos e esquerdos). O GBS apresentou médias eletromiográficas normalizadas menores para os 

músculos masseter direito e temporais direito e esquerdo (Tabela 5 e Figura 20).  

 

Tabela 5. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Protrusão, para cada músculo avaliado, no Grupo 
Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito 
GBS 0,19 0,02 

0,40 
GC 0,23 0,02 

Masseter esquerdo 
GBS 0,22 0,02 

0,60 
GC 0,19 0,02 

Temporal direito 
GBS 0,13 0,01 

0,18 
GC 0,15 0,01 

Temporal esquerdo 
GBS 0,13 0,01 

0,95 
GC 0,14 0,01 

 

 

 
Figura 20. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Protrusão para os músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos 
Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.2.3 CONDIÇÃO DE LATERALIDADE DIREITA 

 

 

Na condição de Lateralidade Direita, não houve diferença estatística significante      

(p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os músculos estudados 

(masseteres e temporais direitos e esquerdos).  A análise das médias eletromiográficas 

normalizadas dos participantes pertencentes ao GBS apresentou valores menores para todos 

os músculos analisados (Tabela 6 e Figura 21).  

 

Tabela 6. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Lateralidade Direita, para cada músculo 
avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito 
GBS 0,11 0,01 

0,14 
GC 0,14 0,01 

Masseter esquerdo 
GBS 0,17 0,02 

0,41 
GC 0,21 0,02 

Temporal direito 
GBS 0,22 0,02 

0,61 
GC 0,24 0,02 

Temporal esquerdo 
GBS 0,14 0,01 

0,74 
GC 0,15 0,01 

 

 

 
Figura 21. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Lateralidade Direita para os 
músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.2.4 CONDIÇÃO DE LATERALIDADE ESQUERDA 

 

 

Na condição de Lateralidade Esquerda, não houve diferença estatística significante    

(p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os músculos estudados 

(masseteres e temporais direitos e esquerdos). O GBS apresentou médias eletromiográficas 

normalizadas menores para os músculos masseter direito, masseter esquerdo e temporal 

direito (Tabela 7 e Figura 22).  

 

 
Tabela 7. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Lateralidade Esquerda, para cada músculo 
avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância

Masseter direito GBS 0,14 0,02 0,29 
GC 0,17 0,02

Masseter esquerdo GBS 0,12 0,02 0,91 
GC 0,13 0,02

Temporal direito GBS 0,13 0,01 0,07 
GC 0,17 0,02

Temporal esquerdo GBS 0,22 0,02 0,89 
GC 0,22 0,02

 

 

 
Figura 22. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Lateralidade Esquerda 
para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 
temporal esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.2.5 CONDIÇÃO DE APERTAMENTO DENTAL COM PARAFILM M® 

 

 

Na condição de Apertamento Dental com Parafilm M®, não houve diferença 

estatística significante (p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os 

músculos estudados (masseteres e temporais direitos e esquerdos).  A análise das médias 

eletromiográficas normalizadas dos participantes pertencentes ao GBS apresentou valores 

menores para todos os músculos analisados (Tabela 8 e Figura 23).  

 
 
Tabela 8. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Apertamento Dental com Parafilm M®, para cada 
músculo avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito 
GBS 1,55 0,12 

0,69 
GC 1,61 0,09 

Masseter esquerdo 
GBS 1,51 0,10 

0,39 
GC 1,64 0,10 

Temporal direito 
GBS 1,26 0,07 

0,80 
GC 1,28 0,05 

Temporal esquerdo 
GBS 1,15 0,05 

0,28 
GC 1,24 0,05 

 

 

 
Figura 23. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Apertamento Dental com 
Parafilm M® para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito 
(TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.3 FUNÇÃO MASTIGATÓRIA (INTEGRAL DA ENVOLTÓRIA) 

 

 

4.3.1 MASTIGAÇÃO HABITUAL DE AMENDOINS 

 

 

Para a condição de Mastigação de Amendoins, na atividade eletromiográfica 

normalizada dos ciclos mastigatórios (ʄenv-µV), houve diferença estatística significante        

(p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para o músculo temporal esquerdo. O 

GBS apresentou médias eletromiográficas normalizadas menores para todos os músculos 

analisados (Tabela 9 e Figura 24).  

 

Tabela 9. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (ʄenv-µV) na condição de Mastigação de Amendoins, para cada 
músculo avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância

Masseter direito GBS 1,13 0,09 0,34 
GC 1,25 0,08

Masseter esquerdo GBS 1,15 0,09 0,33 
GC 1,34 0,06

Temporal direito GBS 0,85 0,05 0,26 
GC 0,94 0,05

Temporal esquerdo GBS 0,58 0,05 0,04 
GC 0,76 0,07

 

 
Figura 24. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação de Amendoins 
para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal 
esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.3.2 MASTIGAÇÃO HABITUAL DE UVAS PASSAS 

 

 

Para a condição de Mastigação de Uvas Passas, na atividade eletromiográfica 

normalizada dos ciclos mastigatórios (ʄenv-µV), houve diferença estatística significante        

(p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para o músculo masseter direito. O 

GBS apresentou médias eletromiográficas normalizadas menores para todos os músculos 

analisados (Tabela 10 e Figura 25).  

 

 
Tabela 10. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (ʄenv-µV) na condição de Mastigação de Uvas Passas, para cada 
músculo avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância

Masseter direito GBS 0,66 0,05 0,04 
GC 0,84 0,07

Masseter esquerdo GBS 0,74 0,05 0,09 
GC 0,89 0,07

Temporal direito GBS 0,63 0,04 0,43 
GC 0,69 0,05

Temporal esquerdo GBS 0,63 0,04 0,40 
GC 0,69 0,05

 
 

 
Figura 25. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação de Uvas Passas 
para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal 
esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.3.3 MASTIGAÇÃO NÃO HABITUAL DE PARAFILM M® 

 

Para a condição de Mastigação de  Parafilm M®, na atividade eletromiográfica 

normalizada dos ciclos mastigatórios (ʄenv-µV), não houve diferença estatística significante 

(p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC) para os todos os músculos estudados 

(masseteres e temporais direitos e esquerdos). O GBS apresentou médias eletromiográficas 

normalizadas menores para os músculos masseter esquerdo e temporal esquerdo (Tabela 11 e 

Figura 26).  

 
 
Tabela 11. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados (ʄenv-µV) na condição de Mastigação de  Parafilm M®, para cada 
músculo avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias EMG (µV) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito GBS 0,92 0,08 0,89 
GC 0,92 0,06 

Masseter esquerdo GBS 0,90 0,05 0,46 
GC 0,97 0,06 

Temporal direito GBS 0,77 0,04 0,79 
GC 0,76 0,04 

Temporal esquerdo GBS 0,74 0,04 0,42 
GC 0,79 0,04 

 

 

 
Figura 26. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação de Parafilm 
M®, para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 
temporal esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.4 ULTRASSONOGRAFIA 

 

  

4.4.1 MUSCULATURA EM REPOUSO 

 

 

No Repouso, as análises das imagens obtidas na ultrassonografia não evidenciaram 

diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados (GBS x GC). As 

médias das espessuras musculares foram semelhantes para GBS e GC (Tabela 12 e         

Figura 27). 

 

Tabela 12. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da espessura muscular 
(cm) na condição de Repouso, para cada músculo avaliado, no Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e 
Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias (cm) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito 
GBS 0,83 0,02 

0,67 
GC 0,85 0,03 

Masseter esquerdo 
GBS 0,86 0,02 

0,86 
GC 0,83 0,02 

Temporal direito 
GBS 0,49 0,01 

0,91 
GC 0,49 0,01 

Temporal esquerdo 
GBS 0,48 0,01 

0,63 
GC 0,50 0,03 

 

 

 
Figura 27. Médias da espessura muscular (cm) em Repouso para os músculos masseter direito (MD), 
masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos Bruxismo do 
Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.4.2 MUSCULATURA EM CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA 

 

 

Na Contração Voluntária Máxima, as análises das imagens obtidas na ultrassonografia 

não evidenciaram diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre os dois grupos avaliados 

(GBS x GC). As médias das espessuras musculares foram semelhantes para o GBS e GC. 

(Tabela 13 e Figura 28). 

 

Tabela 13. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da espessura muscular 
(cm) na condição de Contração Voluntária Máxima, para cada músculo avaliado, no Grupo Bruxismo 
do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias (cm) Erro Padrão (±) Significância 

Masseter direito 
GBS 1,15 0,03 

0,81 
GC 1,17 0,04 

Masseter esquerdo 
GBS 1,21 0,03 

0,89 
GC 1,22 0,04 

Temporal direito 
GBS 0,61 0,03 

0,55 
GC 0,60 0,02 

Temporal esquerdo 
GBS 0,57 0,01 

0,20 
GC 0,59 0,02 

 

 

 
Figura 28. Médias da espessura muscular (cm) em Contração Voluntária Máxima para os músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos 
Grupos Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.5 FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA 

 

 

Na análise da força de mordida molar máxima direita e esquerda, não houve 

diferença estatística significante (p ≤ 0,05) entre o GBS e GC. Foram observados valores 

semelhantes nas médias da força de mordida molar máxima, independente do lado, entre os 

grupos desta pesquisa (Tabela 14 e Figura 29). 

 

 

Tabela 14. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da força de mordida 
máxima (Kgf) na região molar dos lados direito e esquerdo, para o Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e 
Grupo Controle (GC). 

Força de Mordida 
Molar 

Grupos Médias (Kgf) Erro Padrão (±) Significância 

Região Direita 
GBS 
GC 

32,25 
31,46 

2,83 
2,24 

0,82 

Região Esquerda 
GBS 
GC 

32,38             
31,60 

           3,06 
           2,30 

0,83 

 

 

 
Figura 29. Médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) dos lados direito e esquerdo, nos Grupos 
Bruxismo do Sono (GBS) e Controle (GC). 
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4.6 CORRELAÇÕES ENTRE A VARIÁVEL FORÇA DE MORDIDA E ESPESSURA 

MUSCULAR  

 

 

Foi utilizado o teste de correlação linear de Pearson (p<0,05) para estabelecer o grau 

de associação entre a variável força de mordida molar (direita e esquerda) e espessura 

muscular (repouso e contração voluntária máxima) (Tabela 16). 

A força de mordida molar direita demonstrou correlação positiva com: 

 Espessura do músculo masseter direto em repouso e contração voluntária máxima para 

o Grupo Bruxismo do Sono; 

 Espessura do músculo masseter direto e músculo temporal direito para o Grupo 

Controle, em contração voluntária máxima. 

A força de mordida molar esquerda demonstrou correlação positiva com: 

 Espessura do músculo masseter esquerdo em repouso e contração voluntária máxima 

para o Grupo Bruxismo do Sono; 

 Espessura do músculo temporal esquerdo em repouso e contração voluntária máxima 

para o Grupo Controle; 

 Espessura do músculo masseter esquerdo para o Grupo Controle, na contração 

voluntária máxima. 
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Tabela 16. Correlação linear de Pearson (p<0,05) entre força de mordida molar direita (FMMD) e 
força de mordida molar esquerda (FMME) com espessura do músculo masseter direito (MD), masseter 
esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) em repouso e contração voluntária 
máxima para o Grupo Bruxismo do Sono (GBS) e Grupo Controle (GC). 

                  GBS GC 

   Condição/Correlação         r                p(sig)      r                p(sig) 

     

Repouso     

FMMD X Espessura MD 0,328 (0,02) 0,253 (0,09) 

FMMD X Espessura TD  0,191 (0,20) 0,200 (0,18) 

FMME X Espessura ME  0,418 (0,00) 0,267 (0,07) 

FMME X Espessura TE 0,147 (0,33) 0,326 (0,02) 

     

Contração Voluntária Máxima     

FMMD X Espessura MD 0,334 (0,02) 0,506 (0,00) 

FMMD X Espessura TD 0,122 (0,42) 0,335 (0,02) 

FMME X Espessura ME 0,391 (0,00) 0,351 (0,01) 

FMME X Espessura TE 0,127 (0,40) 0,379 (0,01) 

 
 
4.7 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL 
 
 

Os valores de cada participante do Grupo Bruxismo do Sono e Grupo Controle para 

as quatorze questões do questionário de qualidade de vida relacionado à saúde oral (OHIP-

14Br) podem ser observados nos Anexos 7 e 8. Por meio da análise estatística entre os dados, 

observamos diferença estatística significante para os itens “dores na boca” (p=0,00), para a 

subescala “dor física” (p=0,04) e na somatória total do OHIP-14Br (p=0,05). Os valores da 

significância estatística estão representados na Tabela 15, no qual os melhores resultados 

foram encontrados para o Grupo Controle. 
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Tabela 15. Significância estatística (p ≤ 0,05), pela aplicação do Teste U de Mann-Whitney, de cada 
questão, das subescalas e da somatória total do OHIP-14Br. 

                OHIP- 14Br Significância 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 

1- dificuldade com a pronúncia 0,09 
2- paladar prejudicado 0,58 
3- dores na boca  0,00 
4- incômodo com algum alimento 0,06 
5- preocupado 0,36 
6- estressado 0,08 
7- alimentação prejudicada 0,90 
8- interrupção da refeição 0,08 
9- dificuldade em relaxar 0,90 
10- envergonhado 0,41 
11- irritou-se com outras pessoas 0,08 
12- dificuldade nas tarefas diárias 0,74 
13-vida no geral menos satisfatória 0,47 
14- totalmente incapacitado 0,15 

 

S
U

B
E

S
C

A
L

A
S

 (1) limitação funcional 0,98 
(2) dor física 0,04 
(3) desconforto psicológico           0,09 
(4) limitação física 0,25 
(5) limitação psicológica 0,08 
(6) limitação social 0,32 
(7) incapacidade 0,44 

 TOTAL 0,05 
 

 

4.8 ANÁLISE DO GRAU DE SEVERIDADE BRUXISMO DO SONO 

 

 

Foram realizadas as análises estatísticas, com nível de significância de 5% e intervalo 

de confiança de 95%, para observar possíveis alterações relacionadas aos diferentes grupos 

com grau de severidade de bruxismo do sono. Como não foram verificadas diferenças 

estatísticas significantes entre os portadores de bruxismo do sono, independente do seu grau 

de severidade, o grupo foi considerado único (GBS). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Classificado como distúrbio orofacial inconsciente, o bruxismo do sono atinge 

aproximadamente 30 milhões de brasileiros e cerca de 80 a 95% da população mundial em 

alguma fase da vida. Compromete indivíduos, sem distinção de gênero e/ou faixa etária, 

embora seja mais frequente dos 15 aos 40 anos de idade e há muitos anos, tais características 

se traduzem num desafio à Ciência Odontológica (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP 

MEDICINE, 2006; COEODONTOLOGIA, 2011; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ODONTOLOGIA, 2011).  

No entanto, para Manfredini et al. (2013) a prevalência do bruxismo do sono na 

população em geral, deve ser interpretada com cautela, devido à baixa qualidade 

metodológica encontrada na literatura internacional e ao problema do viés de diagnóstico, 

pois é o próprio indivíduo que muitas vezes relata estar desenvolvendo o distúrbio do sono. 

O indivíduo portador do bruxismo do sono desenvolve atividade mastigatória 

muscular rítmica, com características próprias, associada aos microdespertares, com produção 

de força e velocidade de contração não fisiológica, gerada pelos músculos masseteres, 

provocando hiperatividade muscular, fadiga, espasmo, dor miofacial e alterações funcionais 

na musculatura mastigatória, com envolvimento neurofisiológico, resultante do estresse, 

ansiedade, tensão e nervosismo (KLASSER; GREENE; LAVIGNE, 2010; DE-LA-HOZ, 

2013; TÜRKOĞLU et al., 2014; MUTHU et al., 2015). 

Para Bader e Lavigne (2000), Lavigne et al. (2008) e Cortese et al. (2013) o 

diagnóstico do bruxismo do sono se baseia principalmente em evidências clínicas de desgaste 

das superfícies dentais, relatos de dor orofacial, cansaço muscular e ruídos provocados pelo 

ranger dos dentes. Este método de avaliação pode apresentar limitações no diagnóstico do 

distúrbio, por ser extremamente subjetivo e passível de erro de interpretação. O desgaste de 
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superfícies dentais, por exemplo, pode acometer 40% da população considerada saudável, que 

não range ou aperta os dentes e pode aparecer devido a outros fatores tais como a onicofagia, 

hábitos parafuncionais (morder objetos e roer unhas), regurgitação ácida, mastigação 

unilateral e fatores dietéticos (KATO et al., 2001). 

Os músculos masseteres colaboram marcantemente com os movimentos 

mandibulares e, portanto, com a atividade fisiológica da mastigação. Em indivíduos 

portadores de bruxismo do sono, estes movimentos se tornam patológicos, acarretando o 

apertar e ranger dos dentes, demostrando, com muita precisão, que os elementos dentais não 

são protagonistas da atividade oromotora (ato de mastigar), ao contrário, nessa atividade não 

funcional são reféns da contração excessiva da musculatura da mastigação (KÖHLER; 

KÖHLER, 2014). 

 O hábito parafuncional de ranger os dentes, característico do portador de bruxismo 

do sono, constitui um dos mais difíceis desafios para a Odontologia Restauradora, sendo que a 

dificuldade para sua resolução aumenta de acordo com a gravidade do desgaste dental 

produzido. Fisiopatologicamente, o esmalte dental é o primeiro a receber os prejuízos do 

bruxismo, e o desgaste anormal dos dentes é o sinal mais frequente da anomalia funcional. O 

padrão de desgaste dental do bruxismo prolongado é, frequentemente, não uniforme e mais 

severo nos dentes anteriores (CARLSSON; EGERMARK; MAGNUSSON, 2003; SATO et 

al., 2014). 

O resultado da nossa pesquisa demonstrou que 83% dos participantes portadores do 

bruxismo do sono, não apresentaram como queixa principal o desgaste das superfícies dos 

dentes, decorrentes da contração voluntária máxima não fisiológica do músculo masseter, mas 

a sensação de cansaço e desconforto muscular, principalmente ao acordar. 

Por entendimento conceitual, o bruxismo do sono não é necessariamente uma doença 

e sim uma disfunção. É perfeitamente possível que alguns portadores de bruxismo do sono 
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não tenham maiores consequências para o sistema estomatognático. O aspecto mórbido ou 

doentio pode ser pensado quando este hábito funcional leva a algum prejuízo desse sistema ou 

desencadeia sintomas de desordens temporomandibulares, como por exemplo, a artrite 

temporomandibular (BALLONE, 2009). 

Muitos indivíduos com bruxismo do sono não tem a percepção, que estão 

desenvolvendo os sinais e sintomas clássicos do distúrbio, por ser um ato inconsciente e 

involuntário, por isso, não procuram avaliação especializada, para conseguir controlar a 

disfunção, tornando-a crônica e persistente (TAN; JANKOVIC, 2000; ALÓE et al. 

2003; TOSSUN, KARABUDA, CUHADAROGLU, 2003; DAWSON, 2008). 

Uma análise física e psicológica bem minuciosa do indivíduo que está possivelmente 

desenvolvendo o bruxismo do sono é extremamente importante, já que o diagnóstico e o 

controle do distúrbio, não são tarefas fáceis para o médico e cirurgião dentista (CARRA; 

HUYNH; LAVIGNE, 2014). O exame polissonográfico é considerado, pela comunidade 

científica internacional, a metodologia, padrão ouro, no diagnóstico do bruxismo do sono (LI 

et al., 2008; TRINDADE; RODRIGUEZ, 2014). 

Utilizamos nessa pesquisa, diferentes metodologias para análise dos indivíduos 

portadores de bruxismo do sono, por meio dos seguintes exames: clínico, polissonográfico, 

dispositivo BiteStrip®, eletromiográfico, ultrassonográfico e a gnatodinamometria. Tais 

exames nos possibilitaram além do diagnóstico e avaliação precisa, classificar o grau de 

severidade do bruxismo do sono. Com a análise da atividade mioelétrica, da espessura dos 

músculos da mastigação e da quantificação da força de mordida molar máxima, 

demonstramos a relevância científica desta pesquisa, pois, a utilização isolada de qualquer um 

destes instrumentos científicos, poderia subestimar ou superestimar os resultados finais. 

Segundo Vitti et al. (1975) e Bérzin (2004), a atividade eletromiográfica de 

superfície dos músculos estriados esqueléticos da mastigação, na condição de repouso, 
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deveria apresentar atividade mioelétrica mínima ou ausente, ou seja, sem contração de 

unidades motoras. O equilíbrio mandibular  deveria ser mantido devido à atuação da 

viscoelasticidade dos músculos da mastigação, da ação proprioceptiva dos ligamentos, 

tendões, cápsula articular e da pressão atmosférica. Outros estudos relatam que na situação de 

repouso, existe atividade elétrica nos músculos estriados esqueléticos (SODERBERG; 

KNUTSON, 2000; CECILIO et al., 2010) sendo que fatores ligados ao estresse, por exemplo, 

pode promover esta atividade mioelétrica (REGALO et al., 2006).  

Com a análise dos dados do nosso trabalho, evidenciamos atividade mioelétrica na 

posição de repouso mandibular nos músculos masseteres e temporais (direitos e esquerdos) 

para ambos os grupos estudados, no entanto, para os participantes do GBS, a atividade 

eletromiográfica foi menor. Nossos resultados encontraram respaldo na literatura, 

particularmente, nos trabalhos realizados por Capitanio et al. (2006), Cifrek et al. (2009) 

e  Hugger et al. (2013) quando colocam que distúrbios do sono modificam a estrutura 

fisiológica muscular, por causa  das frequentes contrações musculares que levam ao acúmulo 

de lactato e queda no pH,  contribuindo diretamente no aparecimento da fadiga muscular, 

redução do número de unidades motoras ativas; diminuição na frequência de disparo dos 

motoneurônios e consequentemente, diminuição da atividade mioelétrica, decorrentes da 

atividade neuromuscular prolongada ao longo dos anos. No entanto, nossos dados são 

discordes dos resultados de Li et al. (2008), que verificaram aumento nos valores 

eletromiográficos dos músculos masseteres e temporais nos indivíduos com bruxismo, quando 

comparados aos indivíduos saudáveis. 

Observamos também, que na condição de repouso, houve maior ativação do músculo 

temporal em relação ao músculo masseter, tanto para o GBS como para o GC. A influência do 

estresse psicológico promove grande impacto na musculatura mastigatória, provocando 

aumento nos padrões da atividade mioelétrica dos músculos temporais (SABASHI et al., 
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2009; CECILIO et al., 2010). Esta situação ocorre porque existe a unificação do sistema 

responsável pelas emoções e comportamentos sociais do indivíduo com a parte motora do 

sistema nervoso central, que eleva a atividade mioelétrica mastigatória (AHLBERG et al., 

2003), no entanto, o fator estresse não foi observado nos participantes do nosso trabalho, bem 

como alteração mioelétrica em função desta variável. 

 Durante a movimentação de lateralidade máxima direita e esquerda, com contato 

dental, o padrão de ativação muscular neuroanatômico mostra que deverá ser registrado maior 

atividade eletromiográfica no músculo temporal do lado ipsilateral da mandíbula (lado de 

trabalho), enquanto que para o músculo masseter a maior atividade contralateral é esperada 

(BLANKSMA; VAN EIJDEN, 1995; REGALO et al., 2008, CECILIO et al., 2010). 

Em nosso trabalho observamos esse padrão de ativação para os dois grupos 

analisados (GBS e GC). Observamos também, que no movimento de lateralidade direita, a 

atividade eletromiográfica dos músculos estudados (que participaram ativamente do 

movimento mandibular) foi menor no GBS, enquanto que, no movimento de lateralidade 

esquerda, a atividade eletromiográfica do músculo masseter direito, do GBS, foi menor em 

relação ao GC e que ainda houve semelhança na atividade eletromiográfica do músculo 

temporal esquerdo entre os grupos desta pesquisa. 

Durante a condição de protrusão máxima com contato dental, segundo Ash, 

Ramfjord e Schmidseder (2007), Cecílio et al. (2010) e De Oliveira et al. (2014) o padrão do 

comportamento muscular necessário para manter a posição se revela com a maior ativação 

dos músculos masseteres quando comparado com os músculos temporais. Nossos resultados 

encontraram o padrão descrito pelos autores, bem como, após a normalização das médias 

eletromiográficas, encontramos menor atividade do músculo masseter direito e maior para o 

músculo masseter esquerdo, sem diferença estatística significante entre o GBS e o GC. 
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Em indivíduos que não apresentam alterações morfofuncionais musculares, a 

atividade mioelétrica do músculo masseter, na condição de apertamento dental, é maior se 

comparado ao músculo temporal (BERTRAM et al., 2003; CECILIO et al., 2010). Isso 

acontece devido às características morfológicas relacionadas à sua força e potência, 

decorrente da sua função, ou seja, de sustentação mandibular, enquanto que, o músculo 

temporal possui função relacionada ao posicionamento da mandíbula, se contraindo no 

fechamento da boca, colaborando dessa maneira, com o ajuste e sincronização da direção do 

movimento dinâmico relacionado à mastigação (RANCAN et al., 2009). Os resultados da 

nossa pesquisa mostraram que tanto o GBS como o GC, na condição de apertamento dental 

em contração voluntária máxima com Parafilm M®, apresentaram maior atividade 

eletromiográfica dos músculos masseteres em relação aos músculos temporais, porém as 

médias eletromiográficas do GBS foram menores que o do GC para todos os músculos 

analisados. 

Segundo Posselt (1973) a capacidade funcional mastigatória é dinâmica, bem como, 

possíveis alterações são compensatórias, possibilitando que as estruturas anatomofisiológicas 

permaneçam em perfeita adaptação funcional, para realizar o processo da mastigação. Isto 

explicaria as variações nas características da eficiência mastigatória observadas entre 

indivíduos saudáveis e com disfunção (PIANCINO et al., 2005). 

Os músculos abaixadores e levantadores da mandíbula colaboram em muito com a 

dinâmica da mastigação, após a colocação de alimentos na boca (LAVIGNE et al., 2003) e 

liberam energia durante o trabalho produzido para a trituração do alimento até o processo de 

deglutição (FEINE; LUND, 2006). Para que ocorra a dinâmica da mastigação há movimentos 

de contrações isotônicas ou dinâmicas repetitivas, com períodos de contração isométrica (DE 

LUCA, 1997). Uma ferramenta extremamente importante utilizada para a análise dos ciclos 

mastigatórios é a integral da envoltória do sinal eletromiográfico que analisa somente os 
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períodos de contrações isométricas (SIÉSSERE et al., 2009), mensurando a atividade elétrica 

dos músculos durante a formação dos ciclos mastigatórios. 

Os registros da integral da envoltória do sinal eletromiográfico possibilitam 

reconhecer quando e como um músculo é ativado (BORGES et al., 2013). Determina e 

estabelece a coordenação de diferentes músculos envolvidos no movimento, que sinaliza as 

possíveis alterações na eficiência mastigatória (PALINKAS et al., 2010; PEPATO et al., 

2013). 

Os níveis de atividade muscular são controlados por informações que chegam ao 

Sistema Nervoso Central por meio dos receptores sensoriais, portanto, alterações no equilíbrio 

ocluso-funcional causam mudanças na atividade muscular mastigatória, interferindo 

diretamente no processo mastigatório (TRENOUTH, 2000). Os resultados verificados nesta 

pesquisa evidenciaram diminuição na função mastigatória no GBS, com diferença estatística 

significante para o músculo masseter direito, na mastigação habitual com uvas passas e para o 

músculo temporal esquerdo, na mastigação habitual com amendoins, quando           

comparado ao GC. 

Durante a mastigação habitual e não habitual em indivíduos com alterações 

morfofuncionais, ocorre maior recrutamento das fibras musculares, para realizar a mesma 

função mastigatória, quando comparados aos indivíduos saudáveis, gerando estresse, fadiga e 

diminuição na atividade eletromiográfica (KUMAI, 1993; DE ROSSI, et al., 2009; 

PALINKAS et al., 2013). A mastigação não habitual é um movimento com registros 

dinâmicos, de curta excursão de abertura da boca, do tipo charneira, solicitado para diminuir 

os efeitos da mudança de comprimento e tensão do músculo (DE LUCA, 1997; PALINKAS 

et al., 2011). Neste estudo, os músculos da mastigação demonstraram atividades 

eletromiográficas menores no GBS, tanto na mastigação habitual como na mastigação não 



92 | Discussão 

 

habitual, exceto para os músculos masseter e temporal direitos, na mastigação com       

Parafilm M®. 

O sinal eletromiográfico diminuído em indivíduos disfuncionados, ou que estejam 

desenvolvendo algum distúrbio miofuncional orofacial sem sintomatologia dolorosa, pode ser 

consequência da desativação e desrecrutamento das unidades motoras com a finalidade de 

evitar lesão muscular. Tais características são encontradas no processo da fadiga muscular 

(ASCENÇÃO et al., 2003; BARBOSA; GONÇALVES, 2005; MOHSENI BANDPEI et al., 

2014). Tal comportamento poderia justificar as atividades eletromiográficas menores 

encontrados nos músculos masseteres e temporais (direitos e esquerdos) dos indivíduos do 

GBS quando analisamos as condições de repouso, protrusão (exceto para o músculo masseter 

esquerdo), lateralidades direita e esquerda (exceto para o músculo temporal esquerdo), 

apertamento dental com Parafilm M®, mastigação habitual com amendoins e uvas passas, bem 

como, na mastigação não habitual com Parafilm M® (exceto para os músculos masseter e 

temporal direitos), quando comparados ao GC.  

A normalização dos dados eletromiográficos foi realizada nesta pesquisa, seguindo 

as regras internacionais propostas pelo SENIAM (Surface Electromyography for the Non-

Invasive Assessment of Muscles) para comparar dados de diferentes músculos ou grupos 

musculares do mesmo participante ou de participantes diferentes e entre os mesmos músculos 

de diferentes participantes, tendo em vista que, a normalização, torna os valores absolutos do 

registro (amplitude e/ou tempo) em porcentagens de valor de referência. É uma maneira 

importante de reduzir as diferenças entre os diferentes registros de um mesmo participante, ou 

de participantes diferentes de forma a tornar a interpretação dos dados reprodutível 

(HERMENS et al., 1999; REGALO et al., 2008). 

Padrões de normalidade da espessura dos músculos relacionados ao sistema 

estomatognático já são conhecidos (PALINKAS et.al., 2010). Particularmente, os padrões 
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relacionados à espessura dos músculos masseteres e temporais são influenciados por fatores 

como idade, gênero, morfologia craniofacial e da mandíbula, hábitos parafuncionais e 

disfunção temporomandibular (KILIARIDIS; GEORGIAKAKI; KATSAROS, 2003). No 

entanto, pouco ou nada foi estudado com relação à espessura, no que diz respeito aos 

músculos do sistema estomatognático de indivíduos portadores de bruxismo do sono. Tal fato 

justifica a importância dessa pesquisa que colabora no reconhecimento de possíveis 

modificações musculares que servirão de parâmetros para profissionais da área da saúde no 

controle mais preciso dessa patologia ou de patologias semelhantes relacionadas ao sono. 

O exame ultrassonográfico, como método imagenológico, é bastante utilizado na 

área médica e odontológica, por ser de baixo custo, diagnóstico rápido, atraumático e sem 

efeito biológico acumulativo e por colaborar na avaliação da função dos músculos da 

mastigação em condição saudável e com alterações morfológicas, por meio de aferição da 

espessura muscular (BERTRAM et al., 2003; SERRA; GAVIÃO; UCHÔA, 2008; STRINI  et 

al., 2013; VOLK et al., 2014).   

Nossos resultados mostram que as imagens dos músculos masseter e temporal, dos 

indivíduos que constituem os dois grupos de estudo, apresentaram-se bem definidas, 

permitindo a determinação exata das medidas relacionadas à espessura que se mostraram, sem 

significância estatística para as médias dos músculos estudados nas condições clínica de 

repouso e de apertamento dental em contração voluntária máxima, quando comparamos GBS 

e GC. Estes resultados podem ser justificados pelo limite de tolerância dos padrões teciduais e 

bioquímicos, decorrentes dos intervalos entre os episódios de contração voluntária máxima 

não fisiológica da musculatura da mastigação, que pode promover reparação e restauração 

tecidual em tempo, podendo chegar aos níveis morfológicos considerados normais (RASH; 

BURKE, 1977; NETO, 1998; CAMIC et al., 2014). 
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Para Hood et al. (2006) os músculos estriados esqueléticos constituem-se de tecidos 

que possuem capacidade de adaptação a resposta dos fatores fisiológicos e patológicos, que 

são suscetíveis às alterações morfofuncionais (PAVAN; MARANGONI, 2010). Podem 

ocorrer alterações na composição do tipo da fibra muscular, decorrentes de um estímulo físico 

constante, que promova transição na expressão das miofibrilas rápidas para lentas  (CAMPOS 

et al., 2002; ASMUSSEN et al., 2003; MINAMOTO, 2005), mas por causa da plasticidade 

muscular, remodela sua composição estrutural em resposta aos fatores fisiológicos e 

patológicos (ALEGRE et al., 2012). Assim, segundo To et al. (2001) o aumento da espessura 

muscular, em indivíduos disfuncionados e com hábitos parafuncionais, na condição de 

repouso e contração voluntária máxima ocorre em função da hipertrofia e edema muscular. 

No nosso entendimento, os resultados alcançados por To et al. (2001) foram 

embasados nas alterações que o músculo estriado esquelético pode sofrer, por causa da 

sobrecarga funcional, aumento da tensão muscular e produção de energia, que leva a ruptura 

de cadeias de proteínas e libera aminoácidos, sendo captados pelo músculo esquelético, 

iniciando assim a hipertrofia muscular (FRAÇÃO; VAZ, 2000; GARBER et al., 2011; 

PHILLIPS, 2014). Nossos resultados não corroboram com essa literatura, tendo em vista que 

observamos que em todas as mensurações tanto para o GBS como para o GC, quando ocorre o 

apertamento dental em contração muscular, a espessura se torna maior no músculo masseter e 

no músculo temporal e quando ocorre o relaxamento muscular diminui automaticamente a 

espessura, o que já foi verificado em outras pesquisas (PEREIRA et al., 2007; PALINKAS et 

al., 2010). 

Existe a hipótese de que em indivíduos portadores do bruxismo do sono pode ocorrer 

mudança na força de mordida máxima e no tônus muscular devido ao fortalecimento 

muscular, sendo essa, uma característica importante de diagnóstico (NISHIGAWA; BANDO; 

NAKANO, 2001). Entretanto, pesquisas relatam que não existem diferenças na força de 



Discussão | 95 

mordida entre indivíduos portadores de bruxismo e indivíduos saudáveis 

(MÄNTYVAARA  et al., 1999; COSME et al., 2005; PIZOLATO et al. 2007). Fato este 

verificado neste estudo. 

A força de mordida resulta da interação de diferentes componentes do sistema 

estomatognático que são regulados pelo sistema nervoso central, particularmente, a ação 

ocorre nos músculos levantadores da mandíbula e no complexo esqueleto e dente (OW; 

CARLSSON; JEMT, 1989). A força de mordida é considerada importante método auxiliar no 

diagnóstico de distúrbios no sistema estomatognático, por ser indicador do estado funcional, 

fornecendo dados úteis para avaliação da função e da atividade da mastigação (KOC; 

DOGAN; BEK, 2010). 

Em 2006, Calderon e colaboradores demonstraram que a variável “gênero” 

desempenha papel importante sob a força de mordida máxima, e que a mesma não foi 

influenciada nos indivíduos portadores do bruxismo do sono, portanto, nossos resultados são 

concordes com esses autores, pois, observamos que o bruxismo do sono não alterou a força de 

mordida molar máxima dos participantes da pesquisa, tendo como resultados os valores 

máximos de força de mordida molar direita de 31,46 Kgf e molar esquerda de 31,60 Kgf para 

o GC e de 32,25 e 32,38 Kgf para região molar direita e esquerda, respectivamente, nos 

indivíduos do GBS. 

Seguindo Palinkas et al. (2010), os participantes desta pesquisa foram orientados a 

colaborar na padronização da metodologia e na realização das repetições, com intervalo entre 

elas, para que pudessem obter valores máximos da força de mordida, objetivando minimizar 

erros e produzir interferências. 

Os resultados da nossa pesquisa, também evidenciaram, de forma significante, as 

correlações positivas entre força de mordida molar máxima (direita e esquerda) e espessura 

muscular mastigatória em repouso e em contração voluntária máxima. Tais resultados 
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encontram respaldo nos achados de Gibbs et al. (1986), tendo em vista seus relatos de 

que, quanto maior for a espessura muscular, maior será a força exercida, podendo aumentar 

com atividade constante, como nos bruxômanos e as correlações observadas entre as 

variáveis, sugerem alterações nos padrões musculares em indivíduos disfuncionados, com co-

ativação dos músculos da mastigação durante o movimento mandibular. 

Com a utilização do dispositivo BiteStrip® nesta pesquisa, foi possível diferenciar o 

grau de severidade do bruxismo do sono em leve, moderado e severo (MOLINA et al., 2002). 

Os resultados nos mostraram que o bruxismo do sono, independente do grau de severidade 

(quantidade de contração voluntária máxima do músculo masseter superior a 20% da 

contração voluntária máxima normal do participante da pesquisa), tem atuação específica e 

determinada no sistema estomatognático (CHUNG, KIM, MCCALL, 2002). Segundo Nadler 

(1979) e Busanello-Stella et al. (2011), as alterações morfofuncionais podem produzir 

modificações e até adaptações das funções do sistema estomatognático, mostrando que o grau 

de severidade do distúrbio orofacial pode depender, mas não necessariamente, da sustentação 

das estruturas atingidas, do tempo e frequência de atuação do distúrbio e do estado geral de 

saúde do indivíduo. 

É extremamente importante realizar avaliações dinâmicas e estáticas do sistema 

estomatognático, para compreender o mecanismo e o comportamento do remodelamento 

adaptativo muscular que ocorrem em situações que recebem estímulos físicos constantes e 

que, portanto, produz mudanças qualitativas e quantitativas na estrutura dos músculos da 

mastigação (BALDWIN; HADDAD, 2002; CAPITANIO et al., 2006). Os resultados obtidos 

em nossa pesquisa demonstraram que existem alterações funcionais, associadas à adaptação e 

reestruturação morfológica muscular, informações estas, importantes para a comunidade 

científica que busca mecanismos de compreensão do impacto físico-psicossocial que o 

bruxismo do sono pode proporcionar na qualidade de vida de um indivíduo.  
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Qualidade de vida é um dos meios utilizados para analisar as condições de vida de 

indivíduos e está associada diretamente com a satisfação mental, corporal e social e não 

apenas a inexistência de enfermidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1946;    

FLECK et al., 2000). O universo de conhecimento em qualidade de vida se expressa como 

uma área multidisciplinar de conhecimento que engloba além de diversas formas de ciência e 

conhecimento popular, conceitos que permeiam a vida das pessoas como um todo. Nessa 

perspectiva, se lida com inúmeros elementos do cotidiano do ser humano (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012).   

Muitas vezes, saúde e qualidade de vida são termos extremamente próximos, onde a 

saúde contribui para melhorar a qualidade de vida, sendo fundamental para que o ser humano 

ou uma comunidade esteja em equilíbrio (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elabora questionários para aferir a 

qualidade de vida, por meio do domínio físico, psicológico, nível de independência, relação 

social, meio ambiente e aspectos religiosos (KAVITHA; RANGAN; NIRMALAN, 2014). O 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é o método de medir a qualidade de vida nos 

países, comparando riqueza, alfabetização, educação, esperança média de vida, natalidade e 

outros fatores (HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 2014). É uma maneira de avaliação e 

medida do bem estar de uma população, assim como, as limitações físicas, psicológicas e 

sociais do ser humano, podem ser avaliadas por meio de questionários específicos, destinados 

à análise da qualidade de vida relacionada à saúde bucal (RAMOS-JORGE et al., 2014).  

Nesta pesquisa, o questionário OHIP-14Br, foi utilizado para investigar o impacto do 

distúrbio na qualidade de vida relacionado à saúde bucal ao longo de um ano (OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005). 

Vários estudos aplicaram questionários de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal para observar a influência dos problemas odontológicos como a doença periodontal 
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(O’DOWD et al., 2010; BORGES et al., 2013), disfunção temporomandibular 

(DAHLSTROM; CARLSSON, 2010) e perda de dentes (GERRITSEN et al., 2010). Existem 

poucas pesquisas que utilizaram o questionário OHIP-14Br, como metodologia de avaliação 

de qualidade de vida em indivíduos com bruxismo do sono. 

Puliti et al. (2012) utilizaram o questionário OHIP-14Br para avaliar a qualidade de 

vida de bruxômanos e concluíram que o quesito “cansaço” apresentou diferença estatística 

significante entre o grupo com bruxismo e controle saudável, apesar de não existir no 

questionário OHIP-14Br questões relacionadas ao termo “cansaço”. 

No presente estudo, encontramos impacto negativo dos participantes com bruxismo 

do sono na somatória total do OHIP-14Br, no entanto, a maior influência negativa foi 

observada na questão “dores na boca” e na subescala “dor física”, sendo o incômodo com as 

dores na boca a questão de maior relevância estatística. Este resultado foi inesperado, tendo 

em vista que 90% dos participantes com bruxismo do sono, ao serem abordados e examinados 

pelo método de palpação digital nos músculos da mastigação, utilizando a escala visual 

analógica, relataram que não sentiam dor orofacial, e sim desconforto e cansaço muscular 

com sensação de “peso” na mandíbula, principalmente ao acordar. 

O ser humano tem maneiras específicas de interpretar e transmitir manifestações 

dolorosas que são perceptivas, subjetivas e multidimensionais e podem ser influenciadas por 

fatores socioeconômicos e emocionais (LACERTE; SHAH, 2003). Só pelo fato de existir 

sinais de anormalidade no organismo, muitos indivíduos podem interpretar questões objetivas, 

de questionários específicos de qualidade de vida, que dores na boca, podem significar falta 

de energia ou cansaço muscular incessante (TANNOUS; DOS SANTOS, GUINSBURG, 

2014), mesmo sabendo que o questionário OHIP-14Br, adaptado para cultura brasileira, 

demonstra valores de precisão e validade nas interpretações das questões (JACOBOVITZ et 

al., 2003). 
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A boa qualidade de vida é extremamente importante, e conhecer os fatores que 

alteram substancialmente o bem estar do ser humano é prioridade no mundo atual, na busca 

de longevidade, associada com saúde. A utilização dos métodos de avaliação desta pesquisa 

deixa bem evidente a importância de se observar o desempenho muscular mastigatório 

perante o bruxismo do sono. 

Por ser uma pesquisa inédita, ocorreram algumas dificuldades na comparação dos 

resultados deste estudo com outros trabalhos, devido a existência de poucos relatos 

científicos, que contemplam os aspectos estáticos e dinâmicos da musculatura da mastigação, 

por meio da avaliação eletromiográfica, função mastigatória, espessura muscular, força de 

mordida molar máxima e percepção na qualidade de vida de indivíduos portadores de 

bruxismo do sono com diagnóstico confirmado pelo exame polissonográfico e pelo 

dispositivo BiteStrip®. 

É importante ressaltar que a anamnese bem realizada, detalhando o histórico médico 

e dental, juntamente com realização de exames complementares precisos como a 

polissonografia, no diagnóstico do bruxismo do sono, mesmo compreendendo que é um 

exame de alto custo (VAN DER ZAAG et al., 2005; LOBBEZOO et al., 2013) para os 

padrões econômicos brasileiros, fornece subsídios concretos ao cirurgião dentista para 

compreender como a musculatura mastigatória reage ao estímulo biomecânico do bruxismo 

do sono, auxiliando no diagnóstico clínico e na conduta de controle do distúrbio orofacial. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos com os participantes portadores do bruxismo do sono em 

relação aos participantes do grupo controle indicam que: 

 

 Há comprometimento na eficiência do sistema estomatognático devido ao 

comportamento dos músculos masseteres e temporais no que se refere a menor 

atividade mioelétrica nas condições de repouso; protrusão (exceto masseter esquerdo), 

lateralidades direita e esquerda (exceto temporal esquerdo) e apertamento dental, bem 

como, menor eficiência mastigatória habitual (para todos os músculos estudados) e 

não habitual (exceto para os músculos masseter e temporal direito); 

 Não há comprometimento nas características morfológicas dos músculos masseteres e 

temporais tendo em vista a semelhança encontrada em relação à espessura muscular 

(nas condições clínicas de repouso e contração voluntária máxima); a força de 

mordida molar máxima (direita e esquerda) e a correlação positiva entre a espessura 

muscular  e força de mordida molar máxima; 

 Há comprometimento relacionado à saúde bucal dos indivíduos, tendo em vista o 

impacto negativo na qualidade de vida. 
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Anexo 2. Convite para participar de pesquisa clínica 
 
 

CONVITE PARA PARTICIPAR DE PESQUISA CLÍNICA 

Você está sendo convidado para participar do estudo de pesquisa “Impacto do bruxismo do 

sono na musculatura mastigatória: avaliação eletromiográfica, ultrassonográfica, força de 

mordida, função mastigatória e qualidade de vida”. 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.  

 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.  

 

Rubrica do pesquisador responsável______________________________________________ 

 

Rubrica do participante da pesquisa_______________________________________________ 
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Convidamos você, _______________________________________ para participar voluntariamente do projeto de pesquisa 
“Impacto do bruxismo do sono na musculatura mastigatória: avaliação eletromiográfica, ultrassonográfica, força de mordida, 
função mastigatória e qualidade de vida”, tendo como pesquisador responsável o doutorando Marcelo Palinkas e a Profa. 
Dra. Simone Cecilio Hallak Regalo, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Declaro que tomarei 
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. 

Você será informado que: 
1) O objetivo deste estudo será avaliar a atividade e o tamanho da musculatura do rosto (mastigação); a força de mordida; a 
eficiência da mastigação e a qualidade de vida.  
2) Estas análises serão feitas usando diferentes aparelhos, como o aparelho para ver a atividade dos músculos do rosto que é o 
eletromiógrafo; o aparelho de ultrassom para ver a imagem e medir o tamanho do músculo do rosto; o aparelho de força de 
mordida para ver o quanto de força é empregado durante a mordida. Para ver o padrão e função da mastigação será pedido 
que o participante mastigue um tipo de material (parafilme que é uma fita de parafina) e dois tipos de alimentos (amendoim e 
uva passa). 
3) No exame clínico será preenchido um questionário para ver se você range ou aperta os dentes (bruxismo). 
4) Para detectar o ranger e o apertar dos dentes (bruxismo) , você passará por um exame que analisará seu sono 
(polissonografia), onde irá dormir uma noite em uma clínica que analisa o sono. 
5) Para detectar o grau do bruxismo (leve, moderado ou severo) usará um aparelho descartável no rosto, por cinco horas 
durante o sono, durante três dias, mostrando o movimento que a boca e o músculo fazem durante o sono. 
6) No exame de eletromiografia, o desconforto causado resume-se na adesão da fita adesiva (esparadrapo) sobre a pele no 
local dos músculos a serem estudados no rosto. Os riscos serão mínimos e os benefícios esperados resumem-se em saber a 
função dos músculos após o uso deste aparelho. O participante da pesquisa será esclarecido que este método não aquece, não 
provoca dor e não causa risco a saúde. 
 7) Em seguida será feito o exame da força de mordida , que consiste em colocar um aparelho com duas pontas na boca, na 
região dos dentes do fundo e morder por três vezes , durante três segundos, para ver os maiores valores da força de mordida. 
Este método poderá ser um pouco incômodo ao colocar o aparelho na boca, mas não provoca dor e não causa risco a saúde. 
8) Por fim, será feito o exame de ultrassom, que consiste em passar um gel gelado no rosto e em seguida o aparelho de 
ultrassom de forma suave e sem pressão. Este método não aquece, não provoca dor e não causa risco a saúde. O objetivo é 
medir na tela do aparelho (computador) o tamanho dos músculos do rosto. 
9) Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é SOMENTE para autorizar a utilização dos dados em um 
levantamento dos valores de atividade muscular, força de mordida, tamanho dos músculos, padrão de movimentação da 
mastigação e qualidade de vida. 
10) Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela sua participação. 
11) Você terá total liberdade em não participar da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 
12) A identidade do participante da pesquisa será mantida em segredo e que terá total liberdade para pedir maiores 
esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da pesquisa. Se tiver qualquer dúvida, você poderá ligar para o 
pesquisador e/ou Comitê de Ética em Pesquisa para pedir qualquer informação sobre o projeto. 
13) Participando desta pesquisa, você autoriza, para os devidos fins, o uso, a divulgação e publicação em revistas científicas 
dos dados obtidos e terá, por parte dos pesquisadores, a garantia do sigilo (segredo) que garante a sua privacidade. 
14) Saiba que não terá benefício direto com este estudo, mas ao autorizar sua participação, os resultados encontrados poderão 
ajudar outras pessoas. 
15) O participante da pesquisa terá permissão para fazer qualquer pergunta sobre tudo o que acontecer na pesquisa e que 
estará livre para cancelar (tirar) seu consentimento e parar a sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo.  
Fui informado de todo conteúdo deste documento e concordo em participar desta pesquisa, por isso assino o mesmo. 

 

Ribeirão Preto, _____de _________________de _________. 

Eu,__________________________________________, portador (a) do RG nº_____________, residente 
à_________________________, nº____, na cidade de____________________. Fone: 
(___)____________Estado:________________, estou ciente das informações acima e concordo a participar da pesquisa. 

Assinatura do Participante da Pesquisa ________________________________________ 

Marcelo Palinkas (Doutorando da FORP-USP )___________________________________________ 

Telefones para contato: (16) 3602-4015- Secretário do CEP: Ana Ap. F. do Nascimento - Avenida do Café, s/n.° - 
14040-904 – Ribeirão Preto/SP Telefones: (16) 3602-4122 / 3963. 
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Anexo 4. Questionário de saúde 

 
                                                                                                   Data do exame:_______________  

 

Nome do(a) participante da pesquisa:____________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Cidade:_______________________________CEP:_____________________Telefone:(    )_________ 

Data de Nascimento:________________Altura:_____________Peso:____________IMC:__________  

Estado Civil:___________ Profissão:_________________________e-mail______________________ 

Responda as perguntas, por favor. 

1. Está fazendo algum tratamento médico, odontológico ou fonoaudiológico? Sim(   ) Não(    ) 

Qual_____________________________________________________________________ 

2. É fumante ? Sim(    ) Não(    )  

3. Usa droga ? Sim(    ) Não(    )  

4. Faz consumo de bebida alcoólica frequentemente antes de dormir? Sim(    ) Não(    )  

5. Faz uso de alimentos que contém cafeína? Sim(    ) Não(    )  

6. Já teve ou tem alguma dessas doenças?  

(    )Cardiopatia                          (    )Asma                          (    )Cefaleia  

(    )Fibromialgia                        (    )Gastrite                       (    )Problemas Emocionais  

(    )Osteoporose                         (    )Diabetes                     (    )Artrite  

(    )Pressão Arterial Alta           (    )Apneia                        (    )Sinusite  

(    )Anemia                                (    )Hepatite                      (    ) Reumatismo Infeccioso  

7. Tomou algum medicamento controlado no último ano? Sim(    ) Não(    )  

8. Você costuma sentir desconforto na região da articulação temporomandibular e dos músculos da 

face?        Sim(    ) Não(    )  

9. Você já percebeu que aperta os dentes de dia? Sim(    ) Não(    )  

10. Alguém já lhe contou que você range ou faz barulho com os dentes quando dorme? Sim(  )  Não(  )  

11.Se a resposta for “SIM” a pergunta anterior, quantas vezes por semana você range ou faz barulho 

com os dentes quando dorme? (   )1 vez (   )2 vezes (   )3 vezes (   )mais que 3 vezes  

Executado o exame por:_______________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa:__________________________________________________ 
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Anexo 5. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) 
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Anexo 6. Questionário OHIP-14Br 

 
1 – Você tem dificuldade para pronunciar algumas palavras ou falar devido a problemas com 

seus dentes, boca ou prótese dentária? ( )muito frequente ( )pouco frequente ( )ocasionalmente         

( )quase nunca ( )nunca  

2 – Você sente que seu paladar (sentido do gosto) piorou devido a problemas com seus dentes, 

boca ou prótese dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca 

( ) nunca  

3 – Você tem sofrido dores na sua boca ou dentes? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente                

( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

4 – Você sente dificuldade para comer algum alimento devido a problemas com seus dentes, boca 

ou prótese dentária? (  ) muito frequente (  ) pouco frequente (  ) ocasionalmente ( ) quase nunca          

( ) nunca  

5 – Você se sente inibido por causa de seus dentes, boca ou prótese dentária? (  ) muito frequente   

( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

6 – Você tem se sentido tenso por causa de problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

7 – Sua dieta tem sido insatisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

8 – Você tem interrompido suas refeições devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

9 – Você sente dificuldade em relaxar devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

10 – Você tem se sentido embaraçado devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

11 – Você tem se sentido irritado com outras pessoas devido a problemas com seus dentes, boca 

ou prótese dentária? (  ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca          

( ) nunca  

12 – Você tem tido dificuldade de realizar seus trabalhos diários devido a problemas com seus  

dentes, boca ou prótese dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente              

( ) quase nunca ( ) nunca  

13 – Você tem sentido a vida menos satisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca  

14 – Você tem se sentido totalmente incapaz de suas obrigações devido a problemas com seus 

dentes, boca ou prótese dentária? ( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente              

(  ) quase nunca ( ) nunca 
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Anexo 7. Valores de cada participante do Grupo Bruxismo do Sono 
Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

2 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

4 1 0 3 3 0 4 1 0 4 1 2 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 4 0 0 4 0 0 4 3 4 4 4 2

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1 1 4 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0

16 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0

17 1 1 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

20 0 0 4 3 1 4 0 3 3 0 0 4 3 3

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

25 2 0 3 3 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0

26 1 0 4 2 0 3 0 0 3 0 1 1 0 0

27 4 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0

28 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

29 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 1 2 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 3 0

31 2 0 4 4 0 4 2 2 4 2 1 3 2 2

32 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

33 1 2 4 4 1 4 0 3 4 2 0 0 2 0

34 0 0 4 3 4 2 1 1 3 1 1 0 2 0

35 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0

36 3 3 3 3 1 4 1 3 1 0 3 3 3 3

37 0 0 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

38 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

39 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

40 1 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0

41 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 4 4 0 3 0 2 1 0 3 4 4 0 0 0

43 0 0 4 4 1 4 1 4 3 0 1 0 1 0

44 0 3 4 4 0 4 4 3 4 0 4 3 3 3

45 1 3 4 4 4 2 1 1 4 3 1 3 4 0
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Anexo 8.      Valores de cada participante do Grupo Controle 
Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 3 1 3 2 4 3 0 0 0 0 3 3 0 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 2 3 3 1 0 0 0 1 2 3 3 2 0 

7 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

8 0 1 0 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1 1 0 

11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 

18 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 

19 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 3 3 3 4 0 4 2 2 1 4 1 4 2 0 

24 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 1 0 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 1 0 

30 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

37 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

44 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRÊMIO 

 

“Prof. Dr. Renato Locchi” 

 

 Ciências Morfológicas – Área Macroscopia 

 

 Sociedade Brasileira de Anatomia 
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Apresentação da Pesquisa em Eventos Científicos  
 

1. 3º Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia (COBEC), em João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. 

 
 

 

http://www.cobec2014.com.br/ 
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2. XX Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK), 
em Roma, Itália. 
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http://isekconference2014.com/ 



Anexos | 141 
 

3. 31ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), em Águas 
de Lindóia, São Paulo, Brasil. 

 

 

http://www.sbpqo.org.br/ 

 

4. 36ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto (JORP) da Universidade de São Paulo, em 
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

     

http://www.jorp.com.br/ 
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5. XXVI Congresso Brasileiro Anatomia e o II Encontro de Ligas Estudantis de Morfologia 
em Curitiba, São Paulo, Brasil. 

      

 

     

 

http://www.cbanatomia.com.br/ 

 


