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CARVALHO, MR. Análise do Sistema Estomatognático de Crianças com e sem 

Hipomineralização Molar-Incisivo. 2022. 126p. [Tese de Doutorado] - Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

 

RESUMO 
 

A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito qualitativo do esmalte dentário, 
que afeta um ou mais primeiros molares permanentes e suas repercussões clínicas 

podem ter impacto na saúde geral e qualidade de vida do indivíduo. Com base na 
hipótese de que crianças que possuem HMI possivelmente apresentem alterações nas 

atividades posturais e mastigatórias, na porcentagem da máxima força dos contatos 
oclusais, na força de mordida molar máxima, na pressão máxima dos músculos 
bucinadores, da língua e dos lábios, o presente estudo avaliou a funcionalidade do 

sistema estomatognático nos quesitos acima mencionados. Foram selecionadas 72 
crianças, entre 6 a 12 anos de idade, distribuídas em dois grupos: com HMI (GHMI 

n=36) e sem HMI (GC n=36). Esse foi um estudo observacional transversal 
comparativo que avaliou crianças com HMI e sem HMI. O Eletromiógrafo Delsys Trigno

 

foi utilizado na atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal (direitos 

e esquerdos) nas seguintes condições posturais da mandíbula: repouso, protrusão e 
lateralidades (direita e esquerda), bem como a eficiência dos ciclos mastigatórios na 

mastigação habitual; a máxima força dos contatos oclusais foi mensurada com o 
aparelho T-SCAN®; a força de mordida molar máxima direita e esquerda com o 

gnatodinamômetro digital; e a pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua 
e dos lábios com o IOPI. A análise estatística foi realizada pelo teste t de Student; 
p≤0,05. Os resultados permitem observar no GHMI hiperatividade muscular nas 

condições posturais e mastigatórias em comparação ao GC. Houve significância com 
maiores valores eletromiográficos para o GHMI quando comparados ao GC nas 

seguintes condições posturais: repouso para os músculos temporal direito (p=0,00) e 
temporal esquerdo (p=0,03); protrusão para o músculo temporal direito (p=0,02); 

lateralidade direita para os músculos masseter direito (p=0,00) e temporal esquerdo 
(p=0,01); lateralidade esquerda para os músculos masseter direito (p=0,03) e 
temporal esquerdo (p=0,04). Nas condições mastigatórias com alimento consistente, 

observou-se significância para o temporal esquerdo (p=0,01) e, com alimento macio, 
para os músculos temporal direito (p=0,01) e temporal esquerdo (p=0,00). Já nas 

relações de máxima força dos contatos oclusais, houve significância no dente 46 
(p=0,01), e no dente 16 houve uma diminuição dos valores do GHMI em relação ao 

GC. No lado direito foram observados menores valores na máxima força dos contatos 
oclusais para o GHMI quando comparado ao GC. Na força de mordida molar máxima, 
notou-se menor força dos lados direito e esquerdo para o GHMI em relação ao GC. Na 

pressão dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios, apresentaram-se forças 
diminuídas no GHMI quando comparadas ao GC. Assim, conclui-se que as crianças 

com HMI apresentaram comprometimento da funcionalidade do sistema 
estomatognático. 
 

Palavras-Chave: Hipomineralização Molar-Incisivo, Eletromiografia de Superfície, 
Força Oclusal, Força de Mordida, IOPI, Músculos da Mastigação. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARVALHO, MR. Analysis of the Stomatognathic System of Children with and 

without Molar-Incisor Hypomineralization.2022. 126p.[Doctoral Thesis] - 
Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

ABSTRACT 
 

Molar-incisor hypomineralization (MIH) is a qualitative dental enamel defect which 
affects one or more of the first permanent molars and its clinical repercussions may 

impact on the individual's general health and quality of life. Based on the hypothesis 
that children who have MIH may present with alterations in postural and masticatory 

activities, in the maximum force percentage of occlusal contacts, in the maximum 
molar bite force, in the maximum pressure of the buccinator muscle, tongue and lips, 
the present study evaluated the functionality of the stomatognathic system related to 

the previously mentioned aspects. We assigned 72 children, aged between 6 and 12 
years, and separated them into two groups: one group with MIH (GMIH n=36) and 

the other one without MIH (GC n=36). It was a comparative cross-sectional 
observational study which evaluated children with and without MIH. The Delsys Trigno 
Electromyograph was used to detect electromyographic activity of the masseter and 

temporalis muscles (right and left) in the following postural conditions of the mandible: 
rest, protrusion and  laterality (left and right), as well as the efficiency of masticatory 

cycles in habitual mastication; the maximum force of occlusal contacts was measured 
through the T-SCAN® device; the maximum right and left molar bite force through 

the digital gnathodynamometer device, and the maximum pressure of the buccinator 
muscle, tongue and lips using the IOPI device. The statistical analysis was performed 
using the Student’s t-test; p≤0.05. The results show muscle hyperactivity in postural 

and masticatory conditions in GMIH compared to GC. There was significance with 
higher electromyographic values for GMIH when compared to GC in the following 

postural conditions: in the rest position for the right  (p=0.00) and left temporalis 
muscles (p=0.03); protrusion for the right temporalis muscle (p=0.02); right laterality 

for the right masseter muscle (p=0.00) and left temporalis muscle (p=0.01); left 
laterality for the right masseter muscle (p=0.03) and left temporalis muscle (p=0.04). 
In masticatory conditions with consistent food, significance was observed for the left 

temporalis muscle (p=0.01) and with soft food for the right (p=0.01) and left (p=0.00) 
temporalis muscles. Concerning the maximum force relations of the occlusal contacts, 

there was significance in tooth 46 (p=0.01) and a decrease in tooth 16 in the GMIH 
values compared to the ones in GC. The right side presented with decreased values in 

the maximum force of occlusal contacts for GMIH compared to GC. Regarding the 
maximum molar bite force, lower force was observed on the right and left sides for 
GMIH compared to GC. About the pressure of the buccinator muscle, the tongue and 

the lips, the forces were reduced in GMIH compared to GC. Thus, it is concluded that 
children with MIH had impaired functionality of the stomatognathic system. 

 
Keywords: Molar-Incisor Hypomineralization, Surface Electromyography, Occlusal 
Force, Bite Force, IOPI, Mastication Muscles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dentário é o tecido mais mineralizado do corpo humano e os 

ameloblastos são as células responsáveis por sua formação. Essas células têm origem 

ectodérmica e são sensíveis às alterações fisiológicas ou patológicas que possam 

ocorrer durante a formação do esmalte. Os defeitos de desenvolvimento do esmalte 

dentário podem apresentar como possíveis fatores etiológicos as alterações genéticas, 

os problemas de origem sistêmica ou os fatores locais (Seow, 2014; Alhowaish et al., 

2021).  

A amelogênese compreende três fases: deposição da matriz, mineralização da 

matriz e maturação pós-eruptiva (Seow, 2014). Durante a fase de deposição da matriz, 

se ocorrer algum desequilíbrio, alterações ocasionarão defeitos na estrutura do 

esmalte, sendo chamados de hipoplasia de esmalte (Clarkson, 1989). Assim, na 

hipoplasia de esmalte esse defeito estrutural pode ser observado como depressões, 

fossetas, estrias, ranhuras ou defeitos lineares, extensos ou não, associados ou não 

com manchas brancas ou amareladas em suas margens. Em relação à coloração dos 

defeitos, estes podem variar do branco ao amarelado ou castanho (Weerheijm, 2003; 

Elcock et al., 2006; Takahashi et al., 2009; Ghanim et al., 2015; Sidhu et al., 2020). 

Já se o desequilíbrio ocorrer durante a fase de mineralização, o defeito de esmalte é 

chamado de hipomineralização de esmalte, que corresponde a um defeito qualitativo 

identificado visualmente como uma translucidez anormal no tecido, denominado 

também de opacidade (Clarkson, 1989). Em relação à coloração, esse defeito pode 

variar do branco ao amarelado ou castanho (Takahashi et al., 2009; Ghanim et al., 

2015). 

A hipomineralização molar-incisivo (HMI) foi descrita pela primeira vez na 

Suécia (Koch et al., 1987), no fim dos anos 70, mas o termo HMI foi introduzido 

somente em 2001 para relatar defeitos de desenvolvimento qualitativos do esmalte 

dentário, afetando um ou mais primeiros molares permanentes, com ou sem 

envolvimento dos  incisivos permanentes. Estes podem apresentar graus de severidade 

variáveis, onde indivíduos com incisivos permanentes afetados não são designados 

como portadores de HMI, a menos que associados a demarcadas lesões em pelo 

menos um dos primeiros molares permanentes. O diagnóstico da HMI é clínico, 
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diagnosticada apenas após o processo de irrupção dentária e não há imagem 

radiográfica associada (Weerheijm et al., 2001).  

A ocorrência da HMI em primeiros molares permanentes e incisivos 

permanentes se deve à semelhante cronologia de formação e mineralização destes 

dentes, bem como também do segundo molar decíduo. Em virtude disso, mais 

recentemente houve a descrição da hipomineralização molar-decíduo (HMD), um 

defeito semelhante, mas frequentemente menos severo, que ocorre especificamente 

nos segundos molares decíduos. Há grande associação da HMD com a HMI, sugerindo 

que a presença de hipomineralizações em segundos molares decíduos possam ser 

consideradas um fator preditivo para a HMI (Elfrink et al., 2012; Ghanim et al., 2017; 

Owen et al., 2018; Owlia et al., 2020).     

A HMI pode ser definida como um defeito de etiologia sistêmica e, muito 

provavelmente multifatorial, pois ocorre a desintegração do esmalte da superfície 

oclusal envolvendo de um a quatro primeiros molares permanentes. Esta pode estar 

associada com outros dentes permanentes mineralizados no mesmo período de 

formação (Weerheijm, 2003; Weerheijm, 2004). A causa pode ser uma combinação 

de fatores, porém, estes ainda não estão totalmente esclarecidos (Crombie et al., 

2009; Alhowaish et al., 2021, Lygidakis et al., 2022).  

Na HMI, os defeitos de esmalte nos primeiros molares permanentes e incisivos 

permanentes podem ocorrer de forma assimétrica. Sendo assim, existe um 

questionamento se a causa é ambiental ou se algum fator genético possa estar 

envolvido. No entanto, essa assimetria pode ser explicada por diferentes grupos de 

ameloblastos ativos ou ativados no momento do insulto ambiental, uma vez que o 

corpo como um todo se desenvolve assimetricamente (Whatling e Fearne, 2008). 

Portanto, há uma associação entre fatores genéticos e ambientais e o desenvolvimento 

de HMI (Lygidakis, 2010; Teixeira et al., 2018; Lygidakis et al., 2022). No estudo de  

Koch et al.(1987), relataram que a HMI poderia estar presente na ocorrência de uma 

ou mais alterações sistêmicas, do nascimento aos três anos de idade, se houvesse 

alguma suscetibilidade genética envolvida.  

No período de desenvolvimento dos dentes até o nascimento, problemas de 

saúde podem causar opacidades em maior ou menor grau em primeiros molares 

permanentes e incisivos permanentes. Os possíveis fatores causais podem ser 
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divididos em pré-natais (tabagismo ou doenças durante a gravidez), perinatais (parto 

prematuro, prolongado ou cesáreo, baixo peso ao nascer e complicações no parto) e  

pós-natais (doenças da infância, febre alta, distúrbios gastrointestinais, hipóxia ao 

nascimento, asma, pneumonia e maior consumo de antibióticos na primeira infância) 

(Jälevik et al., 2001; Preusser et al., 2007; Lygidakis et al., 2008; Crombie et al., 2009; 

Alaluusua, 2010; Fagrell et al., 2011; Silva et al., 2016; Butera et al., 2021). Ainda, a 

hipóxia proveniente de estresse respiratório, ou trabalho de parto prolongado e mesmo 

a prematuridade promovem a falta de oxigênio aos ameloblastos afetando a maturação 

do esmalte (Lygidakis et al., 2008). Em casos de hipocalcemia, condição associada ao 

diabetes materno, deficiência de vitamina D e parto prematuro, na formação dos 

ameloblastos, pode haver escassez no metabolismo de cálcio promovendo lesões de 

HMI (Lygidakis et al., 2008; Alaluusua, 2010). 

A prevalência de HMI foi de 14,2% globalmente, sendo que entre crianças de 

10 anos de idade ou menos (15,1%) foi maior em comparação a prevalência de HMI 

entre crianças mais velhas (12,1%) (Zhao et al., 2018). A prevalência de HMI mundial 

apresenta grande variação entre continentes, sendo na América de 18,0%, na Oceania 

de 16,3%, na Europa de 14,3%, na Ásia de 13,0%, na África de 10,9% e, quando 

avaliada em diferentes países, observa-se na Índia a prevalência de 8,1%, na 

Alemanha de 10,5%, na Finlândia de 16,0%, na Espanha de 21,1% e no Irã de 17,1%. 

No Brasil, a média estimada é de 20% (Soviero et al., 2009; Souza et al., 2013; 

Padavala e Sukumaran, 2018; Zhao et al., 2018; Giuca et al., 2020).  

A HMI pode ser classificada em leve ou severa. Em casos de HMI leve há 

opacidades de esmalte bem demarcadas e sem fratura, sensibilidade ocasional a 

estímulos externos (frio e calor) e pequeno comprometimento estético devido à 

descoloração, se a mesma estiver presente nos incisivos (Lygidakis et al., 2010; 

Raposo et al., 2019; Lygidakis et al., 2021).  Em casos de HMI severa, não há 

demarcação definida das lesões e manchas, podendo apresentar presença de fraturas 

pós-eruptivas, lesões de cárie, hipersensibilidade persistente e espontânea, além de 

fortes preocupações estéticas que tem um impacto psicológico (Lygidakis et al., 2010; 

Raposo et al., 2019; Lygidakis et al., 2021).    

As repercussões clínicas da HMI podem ainda ter influência na saúde geral e 

na qualidade de vida do indivíduo (Jälevik e Klingberg, 2012). Esta condição, 
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especialmente em sua forma severa, traz desafios ao atendimento e planejamento do 

tratamento odontológico. Entre as repercussões clínicas associadas à HMI pode-se 

citar: hipersensibilidade dolorosa, fratura pós-eruptiva, rápida progressão de lesões de 

cárie nos primeiros molares permanentes recém-irrompidos, dificuldade na obtenção 

da anestesia, prejuízos estéticos e medo e ansiedade do paciente (Weerheijm, 2004; 

Rodd et al., 2007; Willmott et al., 2008; Fagrell et al., 2010; Lygidakis et al., 2010).  

Vale ainda ressaltar que estímulos mecânicos, até mesmo a escovação 

dentária, podem ocasionar sensação dolorosa nos dentes acometidos pela HMI 

(Weerheijm et al., 2001; Rodd et al., 2007; Fagrell et al., 2010; Bekes et al., 2022).  A 

hipersensibilidade compromete a higiene bucal do paciente, elevando ainda mais o 

risco à cárie. Outros fatores que podem contribuir para o aumento do risco à cárie é o 

fato destes pacientes terem predileção por uma dieta mais pastosa e o favorecimento 

do acúmulo de biofilme dentário nos defeitos de esmalte (Garcia-Margarit et al., 2014; 

Grossi et al., 2017; Gambetta-Tessini et al., 2019). 

Atenção especial deve ser dada às crianças com HMI. A identificação precoce, 

ainda na fase de irrupção dos primeiros molares permanentes, é essencial para 

prevenção de fraturas pós-eruptivas e lesões de cárie. Além disso, pacientes e seus 

responsáveis precisam receber informações claras e precisas a respeito dessa condição 

e suas possíveis complicações (Beentjes et al., 2002; Elhennawy et al., 2021).  

O esmalte hipomineralizado apresenta aumento no conteúdo orgânico e 

deficiência na quantidade e qualidade do conteúdo mineral (Crombie et al., 2013), sua 

composição se diferencia do esmalte normal, pois apresenta maior quantidade de 

carbono e menor quantidade de cálcio e fósforo. O esmalte na HMI é muito poroso e 

com menor dureza superficial, apresentando uma redução importante, de cerca de 

20% no conteúdo mineral. O conteúdo de magnésio, sódio e potássio são levemente 

maiores na área superficial do esmalte afetado (Jälevik et al., 2001). A variação da cor 

da hipomineralização de esmalte parece estar relacionada à sua profundidade, 

porosidade, dureza superficial e conteúdo orgânico/mineral e consequentemente a 

diferenças na predisposição à lesões de cárie. Assim, as manchas brancas tendem a 

serem mais superficiais, menos porosas, com maior dureza e maior conteúdo mineral 

do que as manchas amareladas ou acastanhadas (Crombie et al., 2013; Villanueva 

Gutiérrez et al., 2019).    
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A dureza e o módulo de elasticidade do esmalte hipomineralizado são 

inferiores aos encontrados no esmalte normal (Suckling et al., 1989; Fearne et al., 

2004; Mahoney et al., 2004; Jälevik et al., 2005; Xie et al., 2008; Fagrell et al., 

2010). As propriedades mecânicas limitadas do esmalte hipomineralizado o tornam 

mais vulnerável à fratura pós-eruptiva. Em casos de HMI severa, a fratura pós-eruptiva 

é tão súbita que clinicamente passa a impressão de que a estrutura não foi formada. 

A incidência de fratura pós-eruptiva é maior em primeiros molares permanentes que 

nos incisivos permanentes, devido às forças mastigatórias serem maiores na região 

dos molares (Weerheijm, 2004; Rodd et al., 2007; Fagrell et al., 2010).  

De maneira geral, as características clínicas e histológicas do esmalte afetado 

pela HMI podem explicar a hipersensibilidade associada a esses dentes (Jälevik e 

Klingberg, 2012), os quais são mais sensíveis a estímulos externos como frio, calor, 

fricção da escova dentária e alimentos ácidos. Defeitos de esmalte com fratura pós-

eruptiva são mais frequentemente associados à sensação dolorosa, quando 

comparados aos defeitos leves (Weerheijm et al., 2001; Oliver et al., 2014). 

Os dentes com HMI apresentam bactérias no interior dos  túbulos dentinários. 

Esses fatores promovem a instalação de uma resposta inflamatória subclínica das 

células pulpares (Fagrell et al., 2008).  Para o tratamento odontológico essa condição 

pode dificultar a analgesia (Lygidakis et al., 2010), sendo a utilização da técnica 

anestésica correta e outras ferramentas para redução da dor, como sedação 

medicamentosa e uso de analgésicos via oral são indicadas para auxiliar na analgesia 

(Jälevik e Klingberg, 2002). Devido às dificuldades em alcançar a anestesia adequada 

e os tratamentos odontológicos frequentes, crianças afetadas pela HMI podem 

apresentar problemas de comportamento, medo e ansiedade (Jälevik e Klingberg, 

2012; Kosma et al., 2016).  

As indicações de tratamento para dentes afetados por HMI variam de acordo 

com o grau de severidade e incluem: prevenção, restauração, prótese e exodontia. 

Procedimentos preventivos são indicados sempre e quando há perda estrutural do 

esmalte, em casos mais severos, em que haja tecido hipomineralizado e lesões de 

cárie, procedimentos restauradores devem ser realizados (Lygidakis et al., 2010; 

Villanueva Gutiérrez et al., 2019; Lygidakis et al., 2022; Olgen et al., 2022). 
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O desenvolvimento do plano de tratamento é complexo e depende de 

inúmeros fatores como: grau de severidade da HMI, idade dentária do paciente, nível 

social e expectativa da criança/familiares. A prevenção, como já dito, é essencial tanto 

para HMI leve como para HMI severa. Na fase de irrupção do primeiro molar 

permanente, este elemento encontra-se mais suscetível ao desenvolvimento de lesões 

de cárie, portanto ações preventivas são extremamente importantes (Lygidakis et al., 

2010; Gambetta-Tessini et al., 2019; Villanueva Gutiérrez et al., 2019). 

A HMI expressa certa dificuldade quanto às opções de tratamento disponíveis, 

sendo que estão disponíveis tratamento restauradores com resina composta, coroa 

metálica pré-fabricadas, restaurações indiretas confeccionadas em laboratório, tendo 

essa última uma alta taxa de sucesso quanto aos dentes posteriores, enquanto 

também têm-se a exodontia de dentes extremamente comprometidos. Porém, mesmo 

que com todas essas opções disponíveis, novos estudos ainda são necessários para 

definir um tratamento adequado, principalmente nos casos que envolvam estética, 

com técnicas minimamente invasivas (Lygidakis et al., 2022). 

A necessidade de procedimentos restauradores costuma ser frequente quando 

a condição de hipomineralização está presente, visto que há aumento da ocorrência 

de lesões de cárie (Arrow, 1998; Leppäniemi et al., 2001; Gambetta-Tessini et al., 

2019). As restaurações geralmente têm um tempo de vida mais curto, como 

consequência o paciente é submetido a múltiplos tratamentos e, em alguns casos até 

mesmo às exodontias (Jälevik e Klingberg, 2002; Mejàre et al., 2005). 

A adesão do material restaurador aos dentes com HMI é crítica. Estes 

apresentam grande porosidade do esmalte hipomineralizado, fator que pode dificultar 

a adesão da resina composta, além de predispor à fratura do esmalte nas margens 

das restaurações. A remoção insuficiente de tecido cariado, como consequência da 

falha da anestesia local, propicia a recidiva de lesões de cárie e a adesão ineficaz, 

assim esses fatores resultam em substituições frequentes de restaurações (Leppäniemi 

et al., 2001; Elhennawy et al., 2017). 

O principal objetivo do tratamento odontológico é prevenir a perda dentária e 

auxiliar na manutenção das funções adequadas do sistema estomatognático (Kosaka 

et al., 2014). Assim, compreender a fisiologia dos músculos mastigatórios poderá 
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contribuir positivamente para determinar um diagnóstico correto, reabilitação oral 

adequada e restauração da função mastigatória (De Rossi et al., 2009). 

De modo geral, a HMI ocasiona limitações funcionais e interfere no bem-estar 

psicossocial do indivíduo (Lygidakis et al., 2010). Assim, a fim de esclarecer possíveis 

alterações ao sistema estomatognático de crianças com HMI, no presente estudo 

foram utilizadas diversas metodologias de pesquisa.   

O sistema estomatognático é composto por estruturas ósseas, dentes, 

músculos, articulações, glândulas e sistemas vasculares, linfáticos e nervosos, que 

trabalham harmoniosamente durante as condições posturais mandibulares e a função 

de mastigação (Gavião et al., 2001). A eletromiografia de superfície (EMG) é uma 

metodologia reconhecida internacionalmente, e considerada padrão ouro, que avalia 

a musculatura estriada esquelética com a finalidade de fornecer informações do padrão 

de ativação muscular, auxiliando no diagnóstico e prognóstico de patologias e 

disfunções, sendo não invasiva, de fácil execução e indolor (De Luca, 1997; Bérzin, 

2004; Klasser e Okeson, 2006; Regalo et al., 2006; De Oliveira et al., 2014; Palinkas 

et al., 2016; Mendes Da Silva et al., 2016).  

A eletromiografia de superfície permite o estudo exato da interpretação das 

condições de normalidade e patológicas associadas às funções musculares (Koyano et 

al., 2008; Kian-Bostanabad e Azghani, 2017; Kim et al., 2021; Kinoshita et al., 2022). 

Desta forma, esta metodologia vem sendo utilizada no estudo de mialgias, alterações 

oclusais e também durante o diagnóstico e tratamento de doenças neuromusculares, 

permitindo explanar as respostas biomecânicas e funcionais das atividades musculares 

em repouso e em outras condições (Ramfjord, 1961; Negoro et al., 1998; Major et al., 

1999; Klasser e Okeson, 2006; De Rossi et al., 2009; Andrade et al., 2009; Kian-

Bostanabad e Azghani, 2017; Nishi et al., 2021, Kinoshita et al., 2022). 

A eficiência mastigatória é estabelecida por comparações entre indivíduos em 

atividades dinâmicas, pela análise da integral da envoltória do sinal eletromiográfico 

dos ciclos mastigatórios, que é uma medida matemática linear simples, precisa e 

rápida, que estabelece a mensuração das amostras (Hermes et al., 1999; Siéssere et 

al., 2009; De Rossi et al., 2014). A eletromiografia de superfície proporciona o estudo 

do processo mastigatório, pelo cálculo matemático dos valores da integral da 

envoltória, os quais são analisados desprezando os três ciclos mastigatórios iniciais, 
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tendo em vista que, no início do processo mastigatório, os primeiros ciclos apresentam 

considerável variação no padrão de movimentação mandibular (Palinkas et al., 2013; 

Mori et al., 2021).  

A análise da musculatura estriada esquelética é importante no desempenho 

das atividades relacionadas à fonação, à mastigação e à deglutição. A mastigação é 

uma das funções mais relevantes desenvolvidas no sistema estomatognático, sendo 

um mecanismo complexo e dinâmico, onde os músculos da mastigação e seus 

auxiliares interagem de forma coordenada mantendo os alimentos nas faces oclusais 

dos dentes para serem triturados e posteriormente deglutidos (Helkimo et al.,1978; 

Galo et al., 2006; Orchardson e Cadden, 2009; Marquezin et al., 2013; Palinkas et al., 

2013).  

O processo mastigatório estabelece-se após a predileção do alimento, com a 

ação de cortá-los e triturá-los, sendo finalizado com a passagem destes pelo esfíncter 

superior do esôfago durante deglutição (Hiiemae e Palmer, 1999; Mioche et al., 2003; 

Hirano, 2015). Os dentes, tal como os músculos da face e da língua, são utilizados nos 

movimentos mastigatórios (Pasinato et al., 2017). Ferrario et al. (2007) preconizaram 

que o padrão da atividade muscular na mastigação é influenciado pela oclusão do 

indivíduo. Na atividade eletromiográfica pressupõe-se que haja uma simetria entre os 

músculos mastigatórios enquanto um indivíduo realiza o processo mastigatório 

(Siéssere et al., 2009). 

O T-SCAN, é o outro dispositivo que possibilita demonstrar a porcentagem de 

distribuição do contato oclusal gravado durante o exame do indivíduo, analisando os 

dois lados da arcada, bem como também mensurar a porcentagem de força de cada 

dente propriamente dito (Trpevska et al., 2014; Bozhkova e Shopova, 2021). Este 

sistema é realizado para autenticar a hipótese de associação entre a atividade dos 

músculos mastigatórios e as classes oclusais em jovens assintomáticos (Solaberrieta 

et al., 2017). Concomitantemente pode ser utilizado com a eletromiografia, sendo que 

esta sincronização possibilita a simultânea aquisição da função oclusal associada à 

atividade muscular dos músculos da mastigação (Ferrario et al., 2000; Kerstein, 2004; 

Thumati et al., 2017; Shopova et al., 2021). Pesquisadores relataram o tratamento da 

desoclusão em indivíduos com DTM, em curto período de tempo, utilizando o T-SCAN 

associado à eletromiografia dos músculos mastigatórios, e concluíram que este método 
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foi eficaz e que os aparelhos auxiliaram na análise de todo estudo (Thumati et al., 

2017). 

Solaberrieta et al. (2017) realizaram uma pesquisa integrando o sistema CAD-

CAM e o T-SCAN para a avaliação dinâmica mandibular com o objetivo de fornecer 

informações mais precisas para as fases de diagnóstico, planejamento e tratamento 

odontológico. Desta maneira, as superfícies oclusais foram escaneadas com scanner 

intraoral (sistema CAD-CAM) e os pontos de contatos oclusais detectados pelo T-SCAN, 

por meio de registros projetados sobre as superfícies oclusais dos dentes do indivíduo 

avaliado. Dessa forma, relacionando-se com demais estudos, estes exames sugerem 

a viabilidade da integração de diferentes ferramentas no processo de modernidade do 

trabalho odontológico (Stanley et al., 2018; Chaturvedi et al., 2021). 

Numa revisão sistemática de literatura foi constatado que o T-SCAN apresenta 

um mecanismo capaz de possuir várias aplicações clínicas, como uma ferramenta de 

diagnóstico para análise oclusal em diferentes áreas da odontologia (Trpevska et al., 

2014). 

Considerando o fato de que a oclusão dinâmica afeta o sistema 

estomatognático, mais ênfase é colocada sobre a avaliação de detalhes da função 

oclusal no caso de reabilitação oral ou mesmo na troca de algumas restaurações, pois 

a presença de interferências oclusais aumentam as chances de distúrbios no sistema 

estomatognático e o sistema do T-SCAN auxilia no diagnóstico destas possíveis 

interferências (Trpevska et al., 2014; Fraile et al., 2022). 

Numa dentição dentro do padrão de normalidade há uma tendência à 

igualdade bilateral dos contatos dentais em torno do eixo sagital e o centro de esforço 

para contatos dentais anteroposteriores estão localizados na região dos primeiros 

molares bilateralmente, de modo simétrico (Maness e Pedoloff, 1989; Ferrato et al., 

2017). 

Além dos exames mencionados de eletromiografia de superfície e T-SCAN, o 

gnatodinamômetro ou dinamômetro é outro tipo de análise que permite 

investigar o funcionamento do sistema mastigatório, por meio da força de mordida 

molar máxima, a qual também foi avaliada no presente estudo. Esta força é utilizada 

para a avaliação da função oral em relação à dentição, aos fatores oclusais, desordens 

temporomandibulares, alterações neuromusculares, próteses dentais, tratamentos 
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com implantes e cirurgia ortognática (Van der Bilt et al., 2008). O gnatodinamômetro 

é o aparelho que dimensiona a mensuração da força oclusal. Este é um importante 

método utilizado em pesquisa, com ampla divulgação na literatura internacional que 

estabelece alterações funcionais do sistema neuromuscular, destacando-se a avaliação 

da força de mordida molar máxima e a relação da força muscular com inúmeras 

alterações morfofisiológicas que acometem o sistema estomatognático (Gibbs et al., 

1986; Raadsheer et al., 1996; Kogawa et al., 2006; Regalo et al., 2008a; Palinkas et 

al., 2010; Al-Omiri et al., 2014; Júnior et al., 2021; Gomes et al., 2022).  

A força de mordida relaciona-se diretamente com o desempenho da atividade 

mastigatória e possui relação direta com a idade, o estado clínico dos dentes, o fluxo 

salivar, a dor orofacial e/ou a disfunção temporomandibular (DTM) (Ikebe et al., 2005). 

Ainda se ressalta que a amplitude da força de mordida aumenta de acordo com a idade 

(Sonnesen e Bakke, 2007) e ainda são notados maiores valores nos homens adultos 

quando comparados às mulheres (Regalo et al., 2008b). 

Para avaliação da pressão máxima exercida pelos músculos bucinadores, da 

língua e dos lábios, é utilizado o dispositivo IOPI (Iowa Oral Pressure Instrument/ 

Instrumento de Pressão Oral Iowa). Por muito tempo, pesquisadores têm buscado 

métodos para quantificar a pressão exercida pela língua (Potter e Short, 2009; Van 

Dyck et al., 2016;  Regalo et al., 2018; Arakawa et al., 2021). Durante a reabilitação 

de disfunções da mastigação e da deglutição em crianças e adultos, a avaliação da 

função da língua é extremamente necessária sendo fundamental esta análise em 

indivíduos com maloclusões ou doenças neurológicas que possam apresentar 

alterações miofuncionais tais como lábios entreabertos/abertos, língua alargada, 

flacidez de lábios e flacidez de língua (Van Dyck et al., 2016; Regalo et al., 2018; 

Arakawa et al., 2021). 

O músculo da língua precisa de pressão adequada para desempenhar 

adequadamente as funções de mastigação, deglutição, respiração, sucção, e 

articulação da fala, manter os dentes em posição equilibrada, visto que a pressão 

exercida pela língua nos dentes se nivela com as pressões das bochechas e dos lábios 

(Arakawa et al., 2021). 

Pesquisas têm sido realizadas para comprovar que a língua pode ser trabalhada 

por meio de exercícios preventivos de fortalecimento, a fim de que não haja perda de 
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sua função e consequentemente provoque a disfagia, fato este ocorrido em doenças 

neurodegenerativas como o Mal de Parkinson e a Esclerose Lateral Amiotrófica (Lin C-

H et al., 2021; Perry  et al., 2021). 

 Estudos com o IOPI têm sido efetuados para elucidar a atividade de pressão 

do músculo da língua e sua relação com possíveis disfunções como a mordida cruzada 

posterior, mordida aberta anterior, falta de mobilidade da língua, dificuldade na fala 

pela interposição lingual, entre outras (Van Dyck et al., 2016;  Regalo et al., 2018; 

Arakawa et al., 2021; Perry  et al., 2021). 

O uso do exame com IOPI em crianças foi verificado por Regalo et al. (2018) 

para crianças com maloclusões e demonstrou que não houveram distúrbios funcionais 

na pressão da língua.  

Com base na hipótese de que as crianças que possuem HMI possivelmente 

apresentem alterações nas atividades posturais e mastigatórias, na porcentagem da 

máxima força dos contatos oclusais, na força de mordida molar máxima, na pressão 

máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios, e devido à ausência de 

estudos na literatura sobre esses parâmetros, o presente estudo avaliou a 

funcionalidade do sistema estomatognático nos quesitos mencionados. A comparação 

entre indivíduos com e sem HMI foi realizada por meio da avaliação da atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal (direitos e esquerdos), bem como 

avaliação dos ciclos mastigatórios na mastigação habitual; distribuição da máxima 

força dos contatos oclusais; força de mordida molar máxima direita e esquerda; 

pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

A finalidade desta pesquisa foi avaliar comparativamente a funcionalidade do 

sistema estomatognático de crianças com e sem Hipomineralização Molar-incisivo 

(HMI) com relação a: 

➢ Atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal (direitos e 

esquerdos) nas seguintes condições posturais da mandíbula: repouso, 

protrusão e lateralidades (direita e esquerda); 

➢ Eficiência dos ciclos mastigatórios na mastigação habitual; 

➢ Distribuição da máxima força dos contatos oclusais; 

➢ Força de mordida molar máxima direita e esquerda; 

➢ Pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da Amostra 

Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo observacional de corte 

transversal comparativo, que teve por finalidade analisar o padrão de atividade 

eletromiográfica, eficiência mastigatória, máxima força dos contatos oclusais, força de 

mordida molar máxima e pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos 

lábios de dois grupos que foram constituídos por participantes com presença ou 

ausência de Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI).  

A hipótese da pesquisa foi que os participantes com HMI apresentassem 

alterações em todas as variáveis analisadas. Já a hipótese nula evidenciaria que não 

houvesse diferença entre os dois grupos analisados. 

Os dados foram coletados no Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias 

Vitti” do Departamento de Biologia Básica e Oral da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FORP/USP. Os participantes com HMI 

foram recrutados na Disciplina de Pós-Graduação denominada “Clínica do Esmalte 

Dental”, oferecida no Programa de Pós-Graduação em Odontopediatria do 

Departamento de Clínica Infantil, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – FORP/USP.  

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FORP/USP e 

aprovado em 29/04/2019 de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde sob o número CAAE 12161019.2.0000.5419 (Anexo A).  

Todos os participantes, bem como seus responsáveis, receberam informações 

por escrito sobre a pesquisa, sendo que, aceitando participar espontaneamente da 

mesma, o responsável assinou o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo 

de assentimento da criança participante, assim como a declaração de participação de 

pacientes em pesquisa (Apêndices A, B e C).  
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3.2 Calibração dos Examinadores 

Inicialmente o examinador foi calibrado (Kappa > 0,8) para realização do 

diagnóstico da HMI baseado nos critérios descritos por Ghanim et al. (2015) (Tabela 

1 – Códigos e definições do estado clínico dos defeitos do esmalte).  

O examinador realizou a calibração para diagnóstico da HMI junto à disciplina 

“Clínica do Esmalte Dental” – 8015726 do Programa de Pós-Graduação em 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo - FORP/USP. Para isso os participantes da disciplina entraram em contato 

com o conteúdo teórico/prático do tema, e realizaram a calibração por meio de um 

banco próprio de imagens clínicas. Os mesmos assistiram a uma aula expositiva 

englobando conceitos prévios dos índices utilizados para os exames, que foi ministrada 

pelo examinador de referência, além de participarem de treinamento laboratorial e 

clínico.  

Após a etapa de treinamento e calibração, todos os pacientes elegíveis para o 

estudo, foram avaliados por meio de exame clínico e registros fotográficos, 

independentemente por dois examinadores, previamente treinados. Em caso de 

discordância, as fotos foram enviadas ao examinador de referência que decidiu sobre 

a inclusão ou a não inclusão do paciente, sendo incluídos todos os pacientes 

identificados com HMI que aceitaram participar do estudo. 
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    Fonte. Ghanim et al., 2015. 

 

Tabela 1.  Códigos e definições do estado clínico dos defeitos do esmalte 

CÓDIGO DEFINIÇÃO 

0 
Sem defeito visível no esmalte: Dente/superfície está aparentemente livre de 
lesões no esmalte representada por opacidades difusas, hipoplasia, 
hipomineralização demarcada e amelogênese imperfeita. 

1 
Defeito no esmalte, não – HMI/HSPM: Defeitos quantitativos ou qualitativos 
que não satisfazem as características padrões mencionadas nas definições de 
HMI/HSPM. Esses defeitos incluem os seguintes: 

11 
Opacidades difusas: Esses defeitos podem ter uma distribuição linear, difusa 
ou confluente difusa, com bordas indistintas e esmalte normal ao redor. Também 
inclui opacidade causada por fluorose. 

12 
Hipoplasia: O defeito pode se apresentar por meio de uma depressão, de um 
canal e de áreas com falta parcial ou total de esmalte com bordas adjacentes lisas 
e arredondadas ou até de esmalte intacto. 

13 

Amelogênese imperfeita: Inclui uma série de má formações do esmalte, 
genômico à princípio, e inclui variações na espessura (má formação hipoplásica), 
lisura e rigidez (má formação hipocalcificada e má formação hipomaturada)  ou a 
combinação desses. 

14 
Defeito de hipomineralização (não-HMI/HSPM): Inclui defeitos 
dermarcados típicos de HMI/HSPM diagnosticados nos dentes decíduos e 
permanentes, com exceção dos dentes categorizados no HMI/HSPM. 

2 

Opacidades demarcadas: Um defeito demarcado envolvendo uma alteração na 
transluscência do esmalte, variando no nível de branco/cremoso até 
amarelo/amarronzado na cor. O esmalte defeituoso é de espessura normal com 
superfície lisa e bordas claramente definidas até adjacentes, aparentemente 
sólidas. 

21 
Opacidades brancas ou cremosas: Opacidade demarcada, coloração branca 
ou cremosa. 

22 
Opacidades amarelas ou amarronzadas: Opacidade demarcada, coloração 
amarela ou marrom. 

3 

Fratura pós-eruptiva do esmalte (PEB): É um defeito que indica perda da 
superfície do esmalte inicialmente formado seguida de uma erupção dentária que 
aparece, clinicamente, como se o esmalte não tivesse se formado. A perda está 
geralmente associada com a pré-existência de opacidade demarcada. PEB existe 
em superfícies tradicionalmente consideradas com baixo risco de cárie (por 
exemplo, superfícies lisas e ponta de cúspide) e essas áreas são ásperas e tem 
margens desniveladas. 

4 

Restaurações atípicas: O tamanho e o formato das restaurações não se 
encaixam no quadro comum de categorias relacionadas à cárie. Na maioria dos 
casos, no dente posterior haverá restaurações estendidas à superfície bucal ou 
palatina lisa. As restaurações podem ter esmalte residual afetado visivelmente nas 
margens. No dente anterior, a restauração bucal não está relacionada a um 
trauma. Ela geralmente é vista como oposta às bocas livres de cárie. 

5 

Lesões de Cárie Atípicas: O tamanho e o formato da lesão de cárie não 
correspondem à distribuição de cárie presente na boca do paciente. O padrão 
pouco comum de cárie pode ser melhor confirmado quando associado a 
HMI/HSPM se os sinais de HMI/HSPM são vistos em outros dentes na mesma 
boca. 

6 

Extração atípica (perda causada por HMI/HSPM): Suspeita quando a falta 
de FPM ou SPM na dentição com dentes hígidos e associada com opacidades, PEB, 
restaurações atípicas ou cárie atípica em pelo menos uma das FPM ou SPM. É 
improvável que incisivos permanentes serão extraídos devido à HMI. 

7 
Não pode ser classificado: Dente índice com destruição de coroa extensivo e 
onde a causa potencial da destruição é impossível de ser determinada. 
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3.3 Critérios e Forma de Seleção da Amostra 

Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo observacional, de corte 

transversal comparativo. Foram recrutadas crianças de 6 a 12 anos de idade, de ambos 

os sexos, encaminhadas a Clínica do Esmalte Dental da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP/USP) por diferentes escolas 

municipais de Ribeirão Preto e região (CAIC Antonio Palocci; EMEF Nelson Machado; 

CEMEI Eduardo Romualdo; EMEF Sebastião de Aguiar I; EMEF Faustino Jarruche; EMEF 

Neuza Michelutti e EMEF Salvador Marturano), bem como por demanda espontânea.   

Inicialmente foi realizado anamnese, exame clínico e possíveis exames complementares, 

sendo preenchida a ficha para avaliação de pacientes com defeitos de desenvolvimento 

de esmalte da disciplina da Clínica do Esmalte Dental (Anexo B). 

A partir da inclusão no estudo, a anamnese e exame clínico, foram realizados 

por um Odontopediatra treinado, do Departamento de Clínica Infantil, da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FORP/USP), que identificou 

a presença das manchas e/ou fraturas de HMI presentes nas crianças deste estudo 

(Tabela 1), sendo incluídas nesta pesquisa crianças com manifestação de HMI.  

Mais especificamente, os critérios de inclusão do estudo abrangeram crianças 

que apresentaram pelo menos um primeiro molar permanente com índices compatíveis 

com HMI (códigos de 2, 21, 22 e 3 dos critérios de Ghanim et al., 2015). 

Os critérios de exclusão do estudo abrangeram crianças em tratamento médico 

utilizando relaxantes musculares, corticoides e imunossupressores; com história médica 

de intervenção cirúrgica em menos de 12 meses antes do início da pesquisa; usando 

anti-inflamatórios e/ou analgésicos que pudessem interferir na fisiologia neuromuscular; 

que tivessem realizado intervenções cirúrgicas orais e/ou faciais com alteração do 

padrão facial e/ou oclusal, inclusive tratamentos ortodônticos; que apresentassem 

restaurações e/ou selantes de fossas e fissuras realizados previamente ao diagnóstico 

e/ou com disfunção temporomandibular (DTM) constatada ao exame clínico.  

 

 

 

 



Material e Métodos | 51 

 

3.3.1 Descrição dos Grupos e Cálculo do Tamanho da Amostra 

Participaram desta pesquisa 72 crianças com faixa etária entre de 6 e 12 anos 

de idade, que foram distribuídas em dois grupos: com hipomineralização (GHMI n=36) 

e sem hipomineralização (Grupo Controle) (GC n=36). Os grupos foram pareados 

sujeito a sujeito por sexo e idade e IMC. 

 

GRUPO COM HMI: crianças que tivessem pelo menos um primeiro molar permanente 

com opacidades demarcadas (código 2, 21 e 22 dos critérios de Ghanim et al., 2015), 

com fratura pós-eruptiva (código 3 dos critérios de Ghanim et al., 2015) e que não 

possuíssem neste elemento restauração ou selante de fossas e fissuras, e nenhum 

outro primeiro molar permanente com lesão de cárie, restauração ou selante de fossas 

e fissuras.  

GRUPO SEM HMI: crianças que não tivessem nenhum dente com HMI, e que nenhum 

primeiro molar permanente apresentasse lesão de cárie, restauração ou selante de 

fossas e fissuras. 

 

Para se determinar o número necessário da amostra para cada grupo, foi 

realizado cálculo amostral, com valor de nível de significância de 5% e o poder de 

teste de 95%, baseado nos resultados publicados por Regalo et al. (2018), o que 

resultou em um número de 36 amostras para cada grupo a ser avaliado. As crianças 

foram pareadas sujeito/sujeito por sexo e idade e IMC. 

Foi realizado ainda um estudo piloto com 14 crianças com faixa etária entre 

de 6 e 12 anos de idade, que foram distribuídas em dois grupos: com 

hipomineralização (GHMI n=9) e sem hipomineralização  (GC n=5).  
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 Figura 1. Diagrama da amostra populacional da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

3.4 Instrumentos de Coleta de Dados  

Todos os exames a seguir (atividade eletromiográfica nas condições posturais, 

atividade mastigatória, máxima força dos contatos oclusais, força de mordida molar 

Estudo Observacional Transversal Comparativo 

Critérios Exclusão 

                          

 

Crianças em tratamento médico 

utilizando relaxantes musculares, 

corticoides e imunossupressores; 

História médica de intervenção 

cirúrgica em menos de 12 meses do 

início da pesquisa; 

Uso de anti-inflamatórios e/ou 

analgésicos que possam interferir na 

fisiologia neuromuscular; 

Intervenções cirúrgicas orais e/ou 

faciais com alteração do padrão 

facial e/ou oclusal (tratamento 

ortodôntico);  

Restaurações e/ou selantes de 

fossas e fissuras realizados 

previamente ao diagnóstico; 

Disfunção temporomandibular 

constatada ao exame clínico. 

Indivíduos entre 6 e 
12 anos  

n=72 

 

 

Número total de 

participantes 

n=72 

Grupo 
com  
HMI 

(GHMI) 

n=36 

EMG 

Eficiência 

Mastigatória 

T-SCAN 

Força de 

Mordida  

 IOPI 

n=36 

(19 e 17 ) 

 

Grupo 
sem 

HMI 
(GC) 
n=36 

EMG 

Eficiência 

Mastigatória 

T-SCAN 

Força de 

Mordida  

IOPI 

n=36 

(17 e 19 ) 

 

Critérios Inclusão 

                          

 

Crianças que apresentaram pelo menos um 

primeiro molar permanente com índices 

compatíveis com HMI (códigos de 2, 21, 22 e/ou 

3 dos critérios de Ghanim et al., 2015) 

 

 

• menos de 12 meses do início da pesquisa 

• Uso de anti-inflamatórios e/ou analgésicos que 

possam interferir na fisiologia neuromuscular 

• Intervenções cirúrgicas orais e/ou faciais com 

alteração do padrão facial e/ou oclusal 

(tratamento ortodôntico) 

• Restaurações e/ou selantes de fossas e fissuras 

realizados previamente ao diagnóstico 

• Disfunção temporomandibular constatada ao 

exame clínico. 



Material e Métodos | 53 

 

máxima e pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios) (Anexo 

C) foram realizados por um técnico especializado e treinado na execução dos mesmos, 

no Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento de Biologia 

Básica e Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FORP/USP). 

 

3.4.1 Atividade Eletromiográfica de Superfície  

No exame de eletromiografia de superfície, o sinal eletromiográfico foi captado 

utilizando o eletromiógrafo Trigno TM Wireless System (20–450 Hz; CMRR of 80 dB, 

impedância de entrada superior 1000 X, Delsys Inc. Boston, MA) com 16 canais, 

sensores Trigno (50 mm2area; USA patente 6480731, 6238338; European Patent EP 

1070479) formado por 4 barras paralelas (Ag-AgCl), duas referências e dois eletrodos 

de superfície ativos com uma distância entre eletrodos de 10mm. Após a obtenção dos 

sinais eletromiográficos, estes foram digitalizados, amplificados (ganho = 300) e 

amostrados a 4 kHz com um sistema  A / D de 16 bits de resolução (aquisição da EMG 

works, Delsys Inc. Boston, MA). A distância mínima entre os centros de diferentes 

sensores foi de 20mm e o ruído total do canal foi < 0.45 1V pk-pk.  

 

Figura 2. Eletromiógrafo Delsys Trigno
 TM

 wireless 
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Figura 3. Aquisição do sinal eletromiográfico dos 

músculos masseter e temporal 

 

 

Figura 4. A) Paciente posicionada para o exame de Eletromiografia (condições 

posturais). B) Eletrodos posicionados na região dos músculos masseter e 
temporal 

  

 

 

Para que houvesse o registro correto das atividades eletromiográficas nas 

condições posturais e dinâmicas, foi importante que o ambiente estivesse tranquilo e 

silencioso. As crianças foram colocadas sentadas em uma cadeira confortável, com 

postura ereta, foi fornecido um “acessório: banco/escada de madeira” com regulagem 

para o apoio dos pés, a fim de que as plantas dos pés ficassem paralelas ao chão, 

apoiadas no solo e as mãos recostadas nas coxas. A cabeça se manteve posicionada 

A B 
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de acordo com o plano horizontal de Frankfurt paralelo ao solo. Essa condição postural 

foi padronizada para todos os exames realizados na pesquisa. 

A colocação de todos os sensores nos participantes da pesquisa, do início ao 

fim do estudo, foi realizada por um único técnico especializado e treinado, a fim de 

que estes fossem posicionados de maneira sistemática, de acordo com as normas do 

SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles) 

exigidas. Previamente a colocação dos sensores, a pele da criança foi limpa com álcool, 

para eliminar possíveis resíduos de gordura ou poluição. Para assegurar a correta 

localização de cada músculo avaliado, este foi palpado digitalmente e para que os 

eletrodos fossem posicionados adequadamente, foi solicitado ao participante que 

realizasse a condição de contração voluntária máxima (De Luca, 1997; Cram et al., 

2010).  

 

3.4.1.1 Nas Condições Posturais  

As avaliações posturais da atividade eletromiográfica nas crianças foram 

realizadas por meio das seguintes condições clínicas posturais da mandíbula: repouso 

(4s), protrusão com contato dental (5s), lateralidades (direita e esquerda) com 

contatos dentais (5s), apertamento dental máximo com e sem Parafilm M® (4s) 

(material inerte) e as mensurações anotadas em RMS (Root Mean Square). 

O apertamento dental máximo com Parafilm M® foi a condição utilizada para 

a normalização de todos os dados coletados nos exames de eletromiografia de 

superfície, conforme normativa do SENIAM. 

O Parafilm M® é um material inerte utilizado nesta pesquisa, constituído por uma 

folha de parafina (Parafilm M®, Pechinery Plastic Packaging, Batavia, IL, USA) dobrada 

(18x17x4mm, peso 245mg) que foi colocada entre as faces oclusais dos primeiros 

molares superiores e inferiores, dos lados direito e esquerdo do arco dental.  

A atividade EMG foi analisada por meio de registros das condições posturais, 

seguindo o protocolo destacado na Tabela 2. 
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Tabela 2.  Protocolo EMG das condições posturais 

Músculos Condições Clínicas Normalização 

 
Masseteres 

e 

Temporais 

Repouso (4s) 
Protrusão (5s) 

Lateralidade direita (5s) 
Lateralidade esquerda (5s) 

Apertamento dental de 

Parafilm M(4s) 

CVM 
(fator de normalização) 

(4 s) 

 

3.4.1.2 Nas Atividades Mastigatórias  

As avaliações dinâmicas das crianças em relação à mastigação habitual e não 

habitual foram realizadas pela eficiência dos ciclos mastigatórios e analisadas por meio 

do envoltório linear do sinal eletromiográfico dos ciclos da mastigação, através dos 

músculos masseter e temporal, bilateralmente, sendo os valores registrados em 

microvolts/segundo (µV) (Siéssere et al., 2009).  

A mastigação não habitual foi realizada com Parafilm M por 4 segundos teve 

como objetivo fazer a normalização dos dados nas condições dinâmicas, conforme 

resolução da SENIAM.  

Nas mastigações habituais foram coletados sinais eletromiográficos dos ciclos 

mastigatórios dos músculos masseter e temporal, bilateralmente, durante a 

mastigação habitual com o alimento consistente (amendoim/maní–M&M´s) e com o 

alimento macio (biscoito recheado/Bis-Lacta®)  por 10 segundos cada (Figura 5). Antes 

de realizar este exame as crianças foram avisadas sobre o tipo de alimento a ser 

mastigado, destacando que estes alimentos não precisavam ser deglutidos, pois teriam 

a opção de descartá-los em recipiente apropriado, caso não quisessem consumi-los 

(Tabela 3).  

 

Figura 5. Alimento consistente, macio e Parafilm M®
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No que se refere à mastigação habitual e não habitual para as avaliações 

dinâmicas dos participantes, foi utilizada a eficiência dos ciclos mastigatórios, analisada 

por meio da integral da envoltória linear do sinal EMG dos músculos masseter e 

temporal, bilateralmente, sendo o valor registrado em microvolts/segundo (µV).  

Os dados foram adquiridos entre o intervalo de 5 a 10 segundos após o início 

do ciclo da mastigação, pois os 5 segundos iniciais foram eliminados, visto que no 

início do processo mastigatório os primeiros ciclos apresentam significativa variação 

no padrão de movimento mandibular (Palinkas et al., 2013). 

 

Tabela 3.  Protocolo eletromiográfico da atividade mastigatória 

Músculos                     Condições Clínicas Normalização 

 
Masseteres e 
Temporais 

 
Masseteres e 

Temporais 

 
Mastigação de alimento consistente (10s)                  

(amendoins) 

 
 Mastigação de alimento macio (10s) 

(biscoito recheado) 

CVM (fator de 
normalização)  

(4 s) 

 
CVM (fator de 

normalização) 
(4 s) 

 

Figura 6. Sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios 

 
 

3.4.2 Máxima Força dos Contatos Oclusais - T-SCAN 

O T-SCAN® III Occlusal Analysis System (Tekscan, Inc. South Boston, MA. 

USA) é um aparelho de última geração e alta tecnologia; este sistema possui um 

programa de computador para Windows, com sensores de 100 mícrons, os quais não 

interferem na mordida natural e conseguem registrar a dinâmica do contato oclusal, 

possibilitando assim, analisar a inter-relação das superfícies oclusais em termos de 

força percentual, das arcadas superior e inferior. 

O T-SCAN (alça com o sensor) foi conectado a um computador pela entrada 

USB, e apareceu uma tela onde foi possível fazer o cadastro para cada indivíduo que 
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foi avaliado. Neste cadastro constaram os seguintes dados dos participantes: nome, 

sexo, data de nascimento, código de identificação, largura do incisivo central superior 

e inferior do mesmo lado (medida com uma régua digital ou paquímetro) e informações 

odontológicas clínicas como ausência de dentes e diastemas. 

Previamente ao exame, a criança visualizou o sensor, e o suporte de guia para 

mordida foi testado na boca da mesma, para que esta se familiarizasse com a 

metodologia e não tivesse receio no momento do exame. Posteriormente, o sensor foi 

encaixado no suporte de guia e após este procedimento, uma luz verde apareceu 

acionada demostrando que o sensor estava corretamente conectado e pronto para ser 

utilizado. 

As crianças foram colocadas sentadas em uma cadeira confortável, com 

postura ereta, foi fornecido um “acessório: banco/escada de madeira” com regulagem 

para o apoio dos pés, a fim de que as plantas dos pés ficassem paralelas ao chão, 

apoiadas no solo e as mãos recostadas nas coxas. A cabeça se manteve apoiada e 

criança foi orientada a morder o sensor com a máxima força, se possível o ideal é que 

esta consiga atingir entre 95 e 100% da força máxima nos contatos oclusais. 

O guia de posição onde está inserido o sensor foi colocado na cavidade bucal 

da criança, de maneira que este conjunto que possui uma demarcação em sua porção 

central fosse centralizado e encaixado, entre as faces mesiais dos incisivos centrais 

superiores, a fim de permitir uma padronização na coleta dos exames.  

Os dados coletados foram analisados e armazenados pelo T-SCAN Software 

demostrando a máxima força dos contatos oclusais (%) de cada criança, tanto de cada 

arcada, superior e inferior, individualmente, como de cada dente que possuísse contato 

com o seu antagonista. Vale a pena salientar que os dentes que não possuem contatos 

oclusais marcaram 0% de contato.     
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Figura 7. Paciente posicionada para realização do exame  

T-SCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Força de Mordida Molar Máxima – Gnatodinamômetro 

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

aparelho denominado gnatodinamômetro ou dinamômetro digital, modelo IDDK 

(Kratos - Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, São Paulo, Brasil), o qual foi utilizado 

para a determinação da força de mordida, com capacidade até 100Kgf, adaptado às 

condições bucais, para não produzir exagerado deslocamento condilar e distensão 

muscular. O gnatodinamômetro ou dinamômetro possui escala em Kgf ou N, com uma 

tecla “set-zero” que permite o controle exato dos valores obtidos e registro de “pico”, 

o qual facilita a leitura da força máxima durante a obtenção dos valores. Ele é 

constituído de duas hastes metálicas que apresentam em suas extremidades discos de 

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

Nas crianças as medidas foram realizadas na região de molares direito e 

esquerdo, metodologia preconizada e fundamentada pela equipe do Laboratório de 

Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” (Regalo et al., 2008a; Palinkas et al., 2010). 

 As forças de mordida molar máxima foram coletadas com a criança sentada 

numa cadeira confortável, com os braços estendidos ao longo do corpo e as palmas 

das mãos apoiadas sobre as coxas e se estas não alcançassem os pés no chão, foi 

fornecido um “acessório: banco/escada de madeira” com regulagem para o apoio dos 

pés, a fim de que as plantas dos pés ficassem paralelas ao chão. O gnatodinamômetro 

ou 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.  
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Todas as crianças da pesquisa receberam instruções e realizaram testes 

mordendo o equipamento antes do início da obtenção dos registros, para assegurar a 

confiabilidade no procedimento. Após o treinamento da mordida sobre o 

gnatodinamômetro ou dinamômetro, foi solicitado à criança que mordesse o 

dispositivo por três vezes, com esforço máximo e descanso de dois minutos entre os 

registros, alternando o lado direito e esquerdo, a fim de minimizar possíveis 

interferências e resultados errôneos (Bonjardim et al., 2009). 

 

Figura 8. Gnatodinamômetro Digital IDDK da marca Kratos 

 

Figura 9. Paciente posicionada para a realização do Exame 

por meio do Gnatodinamômetro 
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3.4.4  Pressão Máxima dos Músculos Bucinadores, da Língua e dos Lábios -

IOPI 

O dispositivo IOPI (Iowa Oral Pressure Instrument/ Instrumento de Pressão 

Oral Iowa) foi utilizado para a avaliação da pressão máxima exercida pelos músculos 

bucinadores, da língua e dos lábios. 

O IOPI é um bulbo plástico de 3,5 cm de comprimento, preenchido com ar, 

que se conecta a um transdutor de pressão por meio de um tubo plástico de 11,5cm. 

Este bulbo foi posicionado na região que se deseja analisar, como os músculos 

bucinadores, da língua ou dos lábios. A base deste aparelho possui uma tela de LCD 

que possibilita a visualização dos valores de pressão medidos em kPa (quilopascal).  

As crianças foram colocadas sentadas em uma cadeira confortável, com 

postura ereta, foi fornecido um “acessório: banco/escada de madeira” com regulagem 

para o apoio dos pés, a fim de que as plantas dos pés ficassem paralelas ao chão, 

apoiadas no solo e as mãos recostadas nas coxas.  

O dispositivo IOPI capta a pressão máxima realizada pelos músculos 

bucinadores, da língua e dos lábios em contração isométrica voluntária, durante a 

deglutição, bem como a resistência muscular à fadiga da língua em elevação, dados 

estes obtidos pela mudança de pressão gerada pelo pressionamento do bulbo plástico.   

As coletas dessas medidas nas crianças do estudo foram realizadas da seguinte 

forma: 

❖ Para verificar a pressão dos músculos bucinadores: o bulbo plástico foi 

posicionado entre os músculos da bochecha e as faces vestibulares dos 

dentes posteriores superiores e inferiores, e a criança realizava o 

movimento de sucção pressionando o bulbo por três segundos. 

❖ Para verificar a pressão dos músculos da língua no palato: a criança é 

instruída a elevar a língua e apertar o bulbo plástico contra o palato duro, 

tão forte quanto ela conseguir, por três segundos. 

❖ Para verificar a pressão dos músculos dos lábios: o bulbo plástico foi 

posicionado entre os dentes encostados e os lábios, desta maneira a criança 

pressionava o bulbo com os lábios durante três segundos.  
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Semanalmente a calibração do IOPI é checada, seguindo as instruções do 

fabricante, para que seja assegurada a confiabilidade dos resultados das pesquisas 

(Potter e Short, 2009). 

Figura 10. Iowa Oral Pressure Instrument (IOPI) Modelo 

2.3 

 
 
 

Figura 11. A) Transdutor com tela de LCD; B) Tubo plástico que conecta o bulbo 
plástico ao transdutor; C) Bulbo plástico; D) Bulbo plástico posicionado no palato 
duro, posteriormente aos incisivos centrais superiores 

 
Fonte: http://www.iopimedical.com 

 

Figura 12. Paciente posicionada para realização do exame por meio do IOPI 
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3.5 Análise Estatística  

O sinal eletromiográfico bruto dos músculos analisados (masseter e temporal, 

lados direito e esquerdo) foi utilizado para derivar os 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, sendo este valor em microvolts/segundo.  

Após a obtenção dos dados relacionados às atividades eletromiográficas, estes 

foram normalizados pela contração voluntária máxima com Parafilm M®, nas condições 

estáticas (repouso, protrusão, lateralidade direita e lateralidade esquerda) e dinâmicas 

(mastigação com alimento consistente e macio) e aplicou-se o teste de normalidade 

Kolmogov-Smirnov. Observou–se a distribuição normal dos dados para o Grupo HMI e 

para o Grupo Controle (sem HMI).  

Após a normalização da atividade eletromiográfica e tabulação dos dados, e a 

tabulação das medidas da máxima força dos contatos oclusais, da força de mordida 

molar máxima e a da pressão dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios, os 

dados foram submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 22.0 

para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). Os resultados foram obtidos por meio da 

análise descritiva (média e erro padrão) para cada variável. Os valores foram 

comparados pelo teste t de Student para amostras independentes, com nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95%.  
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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 Mandibular 

4.2.2 Condição de Protrusão Máxima  

4.2.3 Condição de Lateralidade Direita  

4.2.4 Condição de Lateralidade Esquerda 

 

4.3 Função Mastigatória (Integral da Envoltória) 

4.3.1 Mastigação Habitual de Alimento Consistente (MM) 

4.3.2 Mastigação Habitual de Alimento Macio (Bis)  

 

4.4 Máxima Força dos Contatos Oclusais – T-SCAN 

4.5 Força de Mordida Molar Máxima - GNATODINAMÔMETRO 

4.6 Pressão Máxima dos Músculos Bucinadores, da Língua e dos Lábios - 

IOPI 

 

4.1 Descrição da Amostra 

A Tabela 4 mostra o pareamento sujeito a sujeito do Grupo HMI (GHMI) e 

Grupo Controle (GC). O Grupo HMI (GHMI) foi constituído por indivíduos com idade 

média de 8,3056 (Desvio padrão 1,6530) anos e o Grupo Controle (GC) por indivíduos 

cuja idade média foi de 8,5556 (Desvio padrão 0,84327). O GHMI registrou índice de 

massa corporal médio de 19.9638 Kg/m2 (Desvio Padrão 23.8901) e o GC 18.8119 de 

kg/m2 (Desvio Padrão 28.1760).  

Ainda, observou-se que o GHMI apresentou 19 meninos e 17 meninas, e o GC 

apresentou 17 meninos e 19 meninas. 
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Tabela 4. Pareamento sujeito a sujeito do grupo HMI (GHMI) e do grupo controle (GC) 

Participantes Sexo  Idade IMC 

(n=72) GHMI  GC  GHMI   GC  GHMI  GC 

1 F  F  11   10  27,83  23,37 

2 M  M  7   9  22,91  18,59 
3 F  F  9   9  31,20  30,80 

4 F  F  8   8  14,08  13,25 
5 M  M  10   10  15,87  11,25 
6 F  F  9   9  29,54  25,45 

7 M  M  8   8  17,82  17,58 
8 M  M  10   9  16,10  18,59 

9 F  F  9   10  13,77  13,79 
10 F  F  10   9  26,76  23,78 
11 F  F  7   8  22,57  21,97 

12 F  F  9   8  21,20  21,97 
13 F  F  7   7  15,30  15,73 
14 M  M  7   8  16,43  15,96 

15 M  M  11   9  27,28  18,59 
16 F  F  9   9  26,27  25,45 

17 M  M  12   9  18,03  18,59 
18 F  F  6   7  17,33  15,73 
19 M  M  6   8  16,18  15,62 

20 M  M  7   8  16,69  17,33 
21 F  F  8   9  18,07  18,76 

22 M  M  7   8  16,12  17,33 
23 M  M  7   10  12,21  11,25 
24 M  F  10   9  21,74  18,64 

25 F  F  8   8  17,50  17,28 
26 F  F  10   10  18,00  18,06 
27 M  M  6   8  20,80  15,96 

28 F  M  6   9  20,20  18,59 
29 M  F  7   8  16,00  21,97 

30 M  M  7   8  21,70  15,96 
31 F  F  7   8  18,20  21,97 
32 F  F  11   7  37,10  15,73 

33 M  F  8   9  12,80  30,80 
34 M  M  10   8  16,10  15,62 

35 M  M  7   8  23,30  17,33 
36 M  M  8   9  15,70  18,59 

 

4.2 Análise Eletromiográfica (RMS) - Padrões Posturais 

4.2.1 Condição de Repouso Mandibular 

Na condição de Repouso Mandibular, houve diferença estatística significante 

entre os dois grupos avaliados, participantes com HMI (GHMI) e sem HMI (GC), para 

os músculos temporais direito e esquerdo (p≤0,05). De acordo com a análise das 

médias eletromiográficas normalizadas, os participantes pertencentes ao GHMI 
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apresentaram maiores valores para os músculos analisados masseter esquerdo e 

músculos temporais direito e esquerdo (Tabela 5 e Figura 13).  

 

Tabela 5. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de Repouso Mandibular, para cada músculo 

avaliado, no Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 0,11 0,02 

0,97 
GC 0,11 0,02 

Masseter esquerdo 
GHMI 0,13 0,02 

0,23 
GC 0,09 0,01 

Temporal direito 
GHMI 0,59 0,06 

0,00** 
GC 0,13 0,01 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,24 0,05 

0,03* 
GC 0,11 0,01 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 

Figura 13. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Repouso Mandibular 
para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 

temporal esquerdo (TE), nos Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC) 

 

4.2.2 Condição de Protrusão Máxima 

Na condição de Protrusão Máxima, houve diferença estatística significante 

(p≤0,05) entre os dois grupos avaliados, participantes com HMI (GHMI) e sem HMI 

(GC), para o músculo temporal direito. A análise das médias eletromiográficas 
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normalizadas, dos participantes pertencentes ao GHMI apresentaram valores 

eletromiográficos maiores para todos os músculos avaliados (Tabela 6 e Figura 14).  

 

Tabela 6. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de Protrusão Máxima, para cada músculo 
avaliado, no Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 0,78 0,24 

0,62 
GC 0,63 0,16 

Masseter esquerdo 
GHMI 0,76 0,22 

0,45 
GC 0,56 0,13 

Temporal direito 
GHMI 0,36 0,07 

0,02* 
GC 0,18 0,03 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,27 0,06 

0,11 
GC 0,16 0,03 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 

Figura 14. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Protrusão Máxima 
para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e 

temporal esquerdo (TE), nos Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC)  

 

 

4.2.3 Condição de Lateralidade Direita 

Na condição de Lateralidade Direita, houve diferença estatística significante 

(p≤0,05) entre os dois grupos avaliados, participantes com HMI (GHMI) e sem HMI 

(GC), para os músculos masseter direito e temporal esquerdo. A análise das médias 

eletromiográficas normalizadas dos participantes pertencentes ao GHMI apresentaram 
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valores maiores para os músculos masseter direito e temporais direito e esquerdo 

(Tabela 7 e Figura 15).  

 

Tabela 7. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 

eletromiográficos normalizados na condição de Lateralidade Direita, para cada músculo 
avaliado, no Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 1,65 0,45 

0,00** 
GC 0,26 0,08 

Masseter esquerdo 
GHMI 0,30 0,06 

0,20 
GC 0,52 0,15 

Temporal direito 
GHMI 0,30 0,08 

0,80 
GC 0,28 0,07 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,21 0,03 

0,01** 
GC 0,10 0,01 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 
Figura 15. 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 HMI (GHMI) e Controle (GC) 

 
 

4.2.4 Condição de Lateralidade Esquerda 

Na condição de Lateralidade Esquerda, houve diferença estatística significante 

(p≤0,05) entre os dois grupos avaliados, participantes com HMI (GHMI) e sem HMI 

(GC), para o músculo masseter direito e músculo temporal esquerdo. A análise das 

médias eletromiográficas normalizadas dos participantes pertencentes ao GHMI 
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apresentaram maiores valores para todos os músculos avaliados (Tabela 8 e Figura 

16).  

 

Tabela 8. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de Lateralidade Esquerda, para cada músculo 

avaliado, no Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 1,62 0,59 

0,03* 
GC 0,31 0,06 

Masseter esquerdo 
GHMI 0,27 0,05 

0,19 
GC 0,19 0,02 

Temporal direito 
GHMI 0,26 0,06 

0,06 
GC 0,14 0,02 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,29 0,04 

0,04* 
GC 0,18 0,01 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 
Figura 16. 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 HMI (GHMI) e Controle (GC)  
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Para a condição de Mastigação Habitual de Alimento Consistente, na atividade 
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participantes com HMI (GHMI) e sem HMI (GC), para o músculo temporal esquerdo. 

O GHMI apresentou médias eletromiográficas maiores para todos os músculos 

estudados (Tabela 9 e Figura 17).  

 

Tabela 9. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 
eletromiográficos normalizados na condição de Mastigação Habitual de Alimento Consistente, 

para cada músculo avaliado, no Grupo de HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 1,06 0,16 0,56 
GC 0,92 0,16  

Masseter esquerdo 
GHMI 1,09 0,15 

0,56 
GC 0,96 0,15 

Temporal direito 
GHMI 0,97 0,17 

0,13 
GC 0,69 0,04 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,94 0,15 

    0,01** 
GC 0,55 0,04 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 

 
Figura 17. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação Habitual 

de Alimento Consistente para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), 
temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC) 
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houve diferença estatística significante (p≤0,05) entre os dois grupos avaliados, 

participantes com HMI (GHMI) e sem HMI (GC), para os músculos temporais direito e  

esquerdo. O GHMI apresentou médias eletromiográficas maiores para todos os 

músculos estudados (Tabela 10 e Figura 18). 

 

Tabela 10. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) dos dados 

eletromiográficos normalizados na condição de Mastigação Habitual de Alimento Macio, para 
cada músculo avaliado, no Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Músculos Grupos Médias EMG Erro Padrão (±) Significância (*) 

Masseter direito 
GHMI 0,89 0,13 

0,89 
GC 0,87 0,08 

Masseter esquerdo 
GHMI 1,14 0,21 

0,29 
GC 0,86 0,14 

Temporal direito 
GHMI 1,19 0,22 

0,01** 
GC 0,60 0,05 

Temporal esquerdo 
GHMI 0,90 0,13 

0,00** 
GC 0,49 0,03 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 
 
Figura 18. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) na condição de Mastigação Habitual 
de Alimento Macio para os músculos masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal 
direito (TD) e temporal esquerdo (TE), nos Grupos GHMI (GHMI) e Controle (GC) 

4.4 Máxima Força dos Contatos Oclusais – T-SCAN 

Na análise da Máxima Força dos Contatos Oclusais -T-SCAN, houve diferença 
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observados valores menores nas médias do T-SCAN do lado direito para o GHMI 

quando comparado ao GC (Tabela 11 e Figura 19).  

 

Tabela 11. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) do T-SCAN 

(kgf/%), para o Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle (GC) 

T-SCAN Grupos Médias (kgf/%) Erro Padrão (±) Significância (*) 

Lado Direito 
GHMI 50,98 2,54 

0,64 
GC 52,77 2,82 

Lado Esquerdo 
GHMI 49,00 2,54 

0,64 
GC 47,22 2,82 

Dente 16 
GHMI 18,53 2,09 

0,14 
GC 23,87 2,90 

Dente 26 
GHMI 17,93 1,82 

0,99 
GC 17,92 2,05 

Dente 36 
GHMI 19,42 1,95 

0,75 
GC 18,50 2,19 

Dente 46 
GHMI 20,35 2,24 

    0,01** 
GC 30,61 3,31 

 
 
Figura 19. Médias da Máxima Força dos Contatos Oclusais (kgf/%) dos lados direito e 
esquerdo – T-SCAN, nos Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC); Lado direito (GHMI); Lado 

direito (GC); Lado esquerdo (GHMI); Lado esquerdo (GC); Dente 16 (GHMI); Dente 16 (GC); 
Dente 26 (GHMI); Dente 26 (GC); Dente 36 (GHMI); Dente 36 (GC); Dente 46 (GHMI); Dente 

46 (GC) 

  

4.5 Força de Mordida Molar Máxima - Gnatodinamômetro 

Na análise da Força de Mordida Molar Máxima direita e esquerda - 
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participantes com HMI (GHMI) e sem HMI (GC). Porém, foram observados valores 

menores nas médias da força de mordida molar máxima direita e esquerda para o 

GHMI quando comparado ao GC (Tabela 12 e Figura 20). 

 

Tabela 12. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) da Força de 
Mordida Molar Máxima (Kgf) na região molar dos lados direito e esquerdo, para o Grupo HMI 

(GHMI) e Grupo Controle (GC) 

Força de 

Mordida Molar 
Grupos Médias (Kgf) Erro Padrão (±) Significância (*) 

Região Direita 
GHMI 23,61 1,81 

0,19 
GC 27,70 2,56 

Região Esquerda 
GHMI 23,82 1,98 

0,32 
GC 26,84 2,30 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 

 

Figura 20. Médias da Força de Mordida Molar Máxima (Kgf) dos lados direito e esquerdo, nos 

Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC) 
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GC. Porém, foram observados valores menores nas médias dos músculos bucinadores, 

da língua e dos lábios para o GHMI quando comparado ao GC (Tabela 13 e Figura 21). 

 

Tabela 13. Valores médios, erro padrão e significância estatística (p≤0,05) de IOPI (KPa) nos 

Músculos Bucinadores, da Língua e dos Lábios, para o Grupo HMI (GHMI) e Grupo Controle 
(GC) 

Músculos Grupos Médias (KPa) Erro Padrão (±) Significância (*) 

Bucinadores 
GHMI 15,44 1,37 

0,49 
GC 16,55 0,81 

Língua 
GHMI 36,91 2,58 

0,40 
GC 40,0 2,63 

Lábios 
GHMI 25,05 1,83 

0,22 
GC 28,11 1,68 

Significância menor que 0,05 = * Significância menor que 0,01 = **  Significância menor que 0,1 = *** 

 

Figura 21. Médias da Pressão Máxima (KPa) nos músculos bucinadores, da língua e dos lábios, 
nos Grupos HMI (GHMI) e Controle (GC); Músculo Bucinador (GHMI); Músculo Bucinador (GC); 

Língua (GHMI); Língua (GC); Lábio (GHMI); Lábio (GC) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Indivíduos com HMI apresentam condições clínicas que afetam diretamente 

sua saúde e impactam negativamente a qualidade de vida (Jälevik e Klingberg, 2012), 

sendo algumas delas hipersensibilidade dentária, fratura pós-eruptiva do esmalte 

dentário, rápida progressão de lesões de cárie nos primeiros molares permanentes 

recém-irrompidos, dificuldades anestésicas, estética prejudicada, e medo e ansiedade 

durante o atendimento odontológico (Weerheijm, 2004; Rodd et al., 2007; Willmott et 

al., 2008; Fagrell et al., 2010; Lygidakis et al., 2010). Algumas dessas condições 

clínicas, tais como o aumento da sensibilidade, as fraturas pós-eruptivas e a 

predisposição ao desenvolvimento de lesões de cárie nos dentes acometidos (Lygidakis 

et al., 2010; Lygidakis et al., 2021), pressupomos que poderiam ocasionar dificuldades 

durante a mastigação e, possivelmente, estarem associadas à mudanças nas funções 

dos músculos envolvidos nesse processo.  

A fratura pós-eruptiva em dentes com HMI pode estar relacionada à menor 

dureza e módulo de elasticidade do esmalte hipomineralizado (Suckling et al., 1989; 

Fearne et al., 2004; Mahoney et al., 2004; Jälevik et al., 2005; Xie et al., 2008; Fagrell 

et al., 2010). Dessa forma, as propriedades mecânicas são limitadas para aqueles 

indivíduos que apresentam essa condição. Deve-se destacar ainda,  que a incidência 

dessa fratura é maior em primeiros molares permanentes que nos incisivos 

permanentes, devido às forças mastigatórias serem maiores na região dos molares 

(Weerheijm, 2004; Rodd et al., 2007; Fagrell et al., 2010). Logo, esse seria mais um 

ponto crítico a ser destacado entre as relações funcionais do sistema estomatognático 

e  HMI, ou seja, a fratura pós-eruptiva do esmalte dentário, poderia levar à dificuldades 

mastigatórias que poderiam afetar a harmonia do sistema estomatognático.  

Na HMI diversas modalidades de tratamento podem ser necessárias e os 

principais objetivos são prevenir a perda dentária e manter as funções harmônicas do 

sistema estomatognático. Assim, compreender a fisiologia dos músculos mastigatórios 

em pacientes com HMI poderá contribuir para o correto diagnóstico dessa condição, 

para a reabilitação bucal do paciente e para o restabelecimento  da função mastigatória 

e consequentemente a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. 
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A composição do sistema estomatognático é dada por estruturas ósseas, 

dentes, músculos, articulações, glândulas e sistemas vasculares, linfáticos e nervosos, 

que trabalham harmoniosamente durante as condições posturais mandibulares e a 

função de mastigação (Gavião et al., 2001). Entretanto, em crianças com HMI, não se 

sabia se os defeitos de esmalte, nos molares permanentes, poderiam interferir nessa 

harmonia. Assim, nos propusemos a realizar algumas pesquisas, com diferentes 

metodologias de estudo, reconhecidas internacionalmente, para avaliar com precisão 

a musculatura mastigatória de indivíduos com HMI, para responder a essa questão 

ainda não investigada na literatura específica.  

A eletromiografia de superfície é o padrão ouro para se avaliar a atividade 

muscular de todo e qualquer músculo de interesse, no caso específico desta pesquisa 

foram avaliados os músculos masseter e temporal dos lados direito e esquerdo, nas 

condições posturais: repouso mandibular, protrusão máxima com contato dental, 

lateralidade direita e esquerda máxima com contato dental  e apertamento dental em 

contração voluntária máxima com Parafilm M, sendo esta última condição utilizada 

para a normalização de todos esses dados. 

Na análise de repouso mandibular os músculos masseter esquerdo, temporais 

direito e esquerdo possuíram maiores valores relativos à atividades eletromiográficas 

no grupo com hipomineralização molar-incisivo (GHMI). Esse fato demonstra um 

desequilíbrio na condição de repouso no GHMI, pois no padrão de normalidade os 

músculos da mastigação deveriam apresentar atividades mínimas ou inexistentes 

(Bérzin, 2004). O equilíbrio mandibular é mantido pela atuação da viscoelasticidade 

dos músculos mastigatórios, da ação proprioceptiva dos ligamentos, tendões, cápsula 

articular e da pressão atmosférica (Vitti et al., 1975; Bérzin, 2004, Palinkas et al., 

2016). Nossos resultados corroboraram com os de outras pesquisas que 

demonstraram a presença de atividade elétrica nos músculos estriados esqueléticos 

frente a situações de estresse contínuo (Soderber e Knutson, 2000; Regalo et al., 

2006; Cecilio et al., 2010; Gonçalves et al., 2018). As crianças que apresentam HMI 

normalmente possuem um aumento da sensibilidade dentinária no(s) dentes(s) 

acometido(s) (Jälevik e Klingberg, 2012), os quais são mais sensíveis a estímulos 

externos tais como frio, calor, fricção da escova dentária e alimentos ácidos. Ainda, 

indivíduos que possuem dentes com HMI e fratura pós-eruptiva do esmalte, 
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apresentam maior sensibilidade dolorosa, quando comparados àqueles que possuem 

apenas defeitos leves de esmalte (Weerheijm et al., 2001; Oliver et al., 2014). Dessa 

maneira, frente a este cenário, ocorre uma diminuição na qualidade de vida da criança,  

proporcionando um aumento do estresse, como verificado na literatura anteriormente 

mencionada. 

Na condição de protrusão as crianças com HMI apresentaram valores 

eletromiográficos maiores que as crianças sem HMI  para todos os músculos avaliados 

(masseteres e temporais, direitos e esquerdos). Ou seja, como os valores 

eletromiográficos estão maiores nas crianças com HMI, significa que exista uma 

hiperatividade muscular nestas crianças desencadeando uma desarmonia no sistema 

estomatognático. Nossos resultados também demonstraram que os músculos 

masseteres ficaram mais ativos em relação aos músculos temporais nesta condição 

postural. Resultados estes que estão de acordo com os padrões de normalidade nos 

movimentos nesta condição postural, pois na protrusão máxima com contato dental, 

os músculos masseteres possuem maior ativação, exigida pelo próprio comportamento 

muscular, a fim de manter-se na posição desejada, quando comparados aos músculos 

temporais (Ash et al., 2007; Cecilio et al., 2010; De Oliveira et al., 2014; Ferreira et 

al., 2016). 

Na análise das lateralidades direita e esquerda, nas crianças com HMI foram 

observadas maiores atividades eletromiográficas para praticamente todos os músculos 

analisados (masseteres e temporais, direitos e esquerdos), demonstrando novamente 

uma hiperatividade muscular nesse tipo de movimento, exceção feita apenas para o 

músculo masseter esquerdo, na lateralidade direita.  

No movimento de lateralidade máxima direita e esquerda, com contato dental, 

o padrão de ativação muscular neuroanatômico demonstra que deverá ser registrada 

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 e VanN Eijden, 1995; Regalo et al., 2008a; Cecilio 

et al., 2010). Em nosso trabalho observamos esse padrão de ativação mencionado, 

tanto na lateralidade direita como na esquerda para o grupo controle (GC) e na 

lateralidade esquerda para o grupo hipomineralização molar-incisivo (GHMI). 

Identificando assim, que o lado direito encontra-se com hiperatividade nos músculos 



84 | Discussão 

 

masseter direito e temporais direito e esquerdo, sugerindo um desequilíbrio desse 

lado, podendo estar associado ao lado de maior comprometimento de 

hipomineralização molar-incisivo, porém esta é uma suposição, a qual necessita de 

análises posteriores. A dureza e o módulo de elasticidade do esmalte dos dentes que 

apresentam hipomineralização são inferiores aos encontrados no esmalte 

normal estabelecendo propriedades mecânicas limitadas, tornando-o mais susceptível 

à fratura pós-eruptiva (Suckling et al., 1989; Fearne et al., 2004; Mahoney et al., 2004; 

Jälevik et al., 2005; Xie et al., 2008; Fagrell et al., 2010), e provavelmente mais 

sensível causando desconforto no ato do movimento, sugerindo assim que o indivíduo 

utilize mais o lado contralateral na movimentação da boca. Fato esse demonstrado 

pela significância estatística observada nos músculos masseter direito e temporal 

esquerdo na lateralidade direita, de modo que o correto seria acontecer exatamente o 

oposto nesse movimento, ou seja, maior atividade para os músculos masseter 

esquerdo e temporal direito nesse movimento.  

 Na atividade eletromiográfica foram observadas as seguintes condições 

dinâmicas de mastigação com alimento consistente e com alimento macio. Na 

mastigação habitual, tanto de alimento consistente (M&M), quanto de alimento macio 

(Bis), o grupo de hipomineralização molar-incisivo (GHMI) obteve médias 

eletromiográficas maiores para todos os músculos estudados, com significância 

estatística para o temporal esquerdo na mastigação com alimento consistente e com 

alimento macio e também no temporal direito para a mastigação com alimento macio.  

De acordo com os resultados dessa pesquisa, sugerimos que as crianças com 

HMI, apresentam comprometimento na trituração e na mastigação dos alimentos, fato 

esse que pode ser comprovado pela hiperatividade muscular observada em nossos 

resultados. Possivelmente a instabilidade na biomecânica da mastigação promoveu 

maior esforço muscular, necessitando de maior recrutamento de fibras musculares, 

quando comparado à crianças sem HMI, produzindo hiperatividade muscular e 

diminuição da eficiência mastigatória.  

A análise da musculatura estriada esquelética está associada com o 

desempenho das atividades de fonação, mastigação e deglutição. Os músculos 

mastigatórios e seus auxiliares interagem de maneira coordenada mantendo os 

alimentos nas faces oclusais dos dentes para serem triturados e posteriormente 
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deglutidos (Helkimo et al.,1978; Galo et al., 2006; Orchardson e Cadden, 2009; 

Marquezin et al., 2013; Palinkas et al., 2013).  

Assim, esses dados sugerem um desequilíbrio das funções mastigatórias de 

crianças com HMI, podendo haver uma associação com o lado da arcada dentária mais 

afetado pela hipomineralização molar-incisivo. Dessa forma, o tratamento 

odontológico para a HMI deve buscar devolver a forma, ou seja, a anatomia oclusal 

dos dentes, e a função, ou seja, a correta oclusão, para permitir que funções 

adequadas do sistema estomatognático possam ser restabelecidas. 

Quando se nota uma hiperatividade muscular no GHMI, independente da 

condição ser postural ou dinâmica sugere-se que esteja existindo um excesso de uso 

de um determinado músculo para compensar a sua dificuldade em exercer a sua 

função, assim haverá um maior recrutamento das fibras musculares para realizar a 

mesma condição de um músculo saudável (Kumai, 1993; De Rossi et al., 2009; 

Palinkas et al., 2013). 

Já no T-SCAN a força de mordida relaciona-se diretamente com o desempenho 

da atividade mastigatória e possui relação direta com a idade, o estado clínico dos 

dentes, o fluxo salivar, a dor orofacial e/ou a DTM (disfunção temporomandibular) 

(Ikebe et al., 2005). Assim, nesse estudo avaliou-se também a máxima força dos 

contatos oclusais em pacientes com hipomineralização molar-incisivo. 

Numa dentição dentro do padrão de normalidade há uma tendência à 

igualdade bilateral dos contatos dentais em torno do eixo sagital e o centro de esforço 

para contatos dentais anteroposteriores estão localizados na região dos primeiros 

molares bilateralmente, de modo simétrico (Maness e Pedoloff, 1989; Ferrato et al., 

2017).  

Na análise do exame da máxima força dos contatos oclusais nas crianças do 

presente estudo, notou-se que o lado direito possuiu menor força no GHMI comparado 

ao GC, notando-se o contrário do lado esquerdo. Esse fato corrobora com os dados 

observados sendo os menores valores no GHMI tanto para o dente 16 (primeiro molar 

permanente superior do lado direito) como para o dente 46 (primeiro molar 

permanente inferior do lado direito), o que de modo geral permite suspeitar que dentre 

as crianças analisadas existiam maiores comprometimentos de dentes com 

hipomineralização molar-incisivo no lado direito, dificultando a mordida neste lado,  
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devido aos danos causados nas estruturas dentais, modificando dessa forma o 

equilíbrio esperado dos padrões de normalidade.   

A capacidade de se avaliar a força de mordida molar máxima é de fundamental 

importância para investigar o comprometimento do sistema estomatognático e 

também a sua relação com a eficiência mastigatória; quanto melhor o sistema, maior 

será a força exercida pelo indivíduo (Koc et al., 2010; Palinkas et al., 2010; Palinkas 

et al., 2016). Na análise da força de mordida molar máxima, direita e esquerda, foram 

encontrados valores menores para o GHMI em relação ao GC. Esse fato possivelmente 

pode ser explicado pela presença de dentes comprometidos pela hipomineralização 

molar-incisivo no GHMI, visto que os todos os exames foram realizados sem 

tratamento prévio, justamente para identificar se haveria alguma alteração nesse 

sentido. Assim, sugere-se que as alterações na força de mordida molar máxima 

encontradas foram advindas da presença de defeitos do esmalte nos dentes de 

indivíduos com HMI, causando distúrbios oclusais e interferências no sistema 

estomatognático.  

Assim os resultados nos permitem inferir que em pacientes com HMI, a 

preocupação no tratamento odontológico restaurador se mostra de extrema 

importância e deve restabelecer a função oclusal, e as características anatômicas dos 

dentes a fim de permitir a preservação e a recuperação das funções do sistema 

estomatognático. 

Estudos sobre avaliações dos músculos da mastigação, durante a força de 

mordida, relacionados com hipomineralização molar-incisivo são ausentes na literatura 

internacional. Desta maneira as avaliações estáticas e dinâmicas do sistema 

estomatognático, são de suma importância a fim de que se possa compreender o 

mecanismo e a atuação do remodelamento adaptativo muscular, o qual existe em 

situações onde estímulos físicos são constantes e que, consequentemente produzem 

modificações quantitativas e qualitativas na estrutura dos músculos da mastigação 

(Baldwin e Haddad, 2002; Capitanio et al., 2006). 

Na análise da pressão dos músculos bucinadores, da língua e dos lábios, com 

o IOPI, notou-se que os valores médios encontrados foram menores para as crianças 

com HMI. Provavelmente as características funcionais e posturais dos indivíduos com 

HMI, alteradas pelos fatores mencionados anteriormente tais como: acometimento da 
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estrutura dental, fraturas pós-eruptivas, hiperatividade muscular, diminuição da 

eficiência mastigatória, da força oclusal e da força de mordida molar máxima; também 

possam causar alterações nas pressões dos músculos faciais (bucinadores, da língua 

e dos lábios).  

Concluindo a hipótese nula de que as crianças com HMI não apresentassem 

alterações nas atividades posturais e mastigatórias, na máxima força dos contatos 

oclusais, força de mordida molar máxima e na pressão dos músculos bucinadores, da 

língua e dos lábios, foi descartada. Assim, o presente estudo foi o primeiro a 

estabelecer parâmetros relativos à funcionalidade do sistema estomatognático de 

crianças com HMI, demonstrando que nas mesmas ocorreram alterações significativas 

deste sistema. Vale enfatizar ainda que novos estudos nessa temática devam ser 

realizados, que ao se lidar com crianças existem dificuldades relacionadas ao manejo 

comportamental, e que se faz importante que os tratamentos restauradores em 

crianças com HMI não sejam realizados de forma pouco criteriosa, por exemplo, 

apenas com o selamento das lesões com cimentos ionoméricos. Acreditamos que se 

faz necessário o restabelecimento anatômico e oclusal em idade precoce a fim de 

minimizar os danos ao sistema estomatognático já comprometido nestes casos.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos na avaliação do sistema estomatognático de crianças  

com HMI em relação às sem HMI indicaram que: 

✓ Houve hiperatividade muscular nas condições posturais e mastigatórias, 

✓ As relações de máxima força dos contatos oclusais, força de mordida molar 

máxima, e pressão máxima dos músculos bucinadores, da língua e dos 

lábios apresentaram-se diminuídas. 

 

Dessa forma, conclui-se que as crianças com hipomineralização molar-incisivo 

(HMI) apresentaram comprometimento da funcionalidade do sistema 

estomatognático. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – FICHA PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM DEFEITOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL – ODONTOPEDIATRIA 

 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE 

Prontuário NO.: _____________________                                      DATA:_____/_____/______                                                                                                       

Nome da criança:______________________________________________________  

Data nasc.:____/____/_____ Sexo: F(  )M(  )                        Etnia da criança: _____________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________Cidade:_________________UF:_____ 

CEP:________________ Tel.:______________ Cel.:_____________  

Mãe:________________________________________________         Idade:_______  

Pai:__________________________________________________       Idade: _______ 

Peso atual:____________ Altura atual:___________ IMC atual:_______________ 

2. HISTÓRIA MÉDICA 

HISTÓRIA MÉDICA PRÉ-NATAL: 

A mãe durante a gravidez recebeu acompanhamento pré-natal? (   )Sim    (   )Não      

A mãe durante a gravidez teve algum problema de saúde? (   )Sim  (   )Não  Em que período da 

gestação? ____________________________                     

A mãe durante a gravidez fumou? (  )Sim (  )Não    

A mãe durante a gravidez consumiu álcool? (  )Sim (  )Não   Qual frequência? ______________ 

A mãe durante a gravidez fez uso de vitaminas? (  )Não (  ) Não Sabe    (  )Sim: 

Quais?____________________ 

A mãe durante a gravidez fez uso de cálcio?   (  )Não       (  ) Não Sabe    (  )Sim: 

Qual?____________________ 
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A mãe durante a gravidez fez uso de algum remédio? (  )Não     (  ) Não Sabe    (  )Sim: 

Quais?____________________ 

HISTÓRIA MÉDICA TRANS-NATAL: 

Qual foi o tipo de parto?__________________________________ 

Qual a duração do trabalho de parto?__________________________________ 

Teve alguma complicação no parto? (  )Sim (  )Não   Qual? ________________________________ 

Prematuro? (  )Sim (  )Não   Quantas semanas?___________________________ 

Peso ao nascimento: __________________      Comprimento ao nascimento:_________________ 

APGAR: 1 MINUTO____________; 5 MINUTOS________________ 

HISTÓRIA MÉDICA PÓS-NATAL: 

A criança teve algum problema de saúde nos primeiros 3 anos de vida?   (   ) Não  (   )Sim: Qual 

(ais)?_________________________________________________________________________ 

A criança fez uso frequente de algum medicamento nos primeiros 3 anos de vida?   (   ) Não  (   

)Sim: Qual 

(ais)?________________________________________________________________________ 

Utilizou Amoxicilina (ou outra penicilina)? Quantas vezes?__________________________________ 

Trouxe cartão de vacinação* (fotografar)_______________________________________________ 

3. HÁBITOS DE DIETA: 

A criança mamou no peito? (   )Sim   (   )Não    (   ) Não sabe  Até quando?______________ 

Tomou mamadeira?(   )Sim (   )Não  (   ) Não sabe      Mamadeira com o que? ________________ 

Até quando?_____________ 

Consome muito doce entre as refeições? (   )Não    (   )Sim       

Já usou chupeta?   (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  

Até que idade?______________ 

Já chupou o dedo?(   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  

Até que idade?______________ 

Já roeu unha?  (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) pouco;  Até 

que idade?______________ 
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Faz algum barulho rangendo os dentes? (   )Não (   )Sim; (   )Durante o dia (   )Durante a noite 

 (   )Dia e noite; Até que idade?_____ 

4. HÁBITOS DE HIGIENE: 

Quem escova o dente do seu filho (   )ele mesmo  (   ) responsável (pai, mãe)     (   )tanto a criança 

quanto o responsável  

Quantas vezes a criança escova os dentes por dia?________  Escova antes de dormir?  (   ) Não    (   

)Sim                     

Usa fio dental? (   ) Não    (   ) Sim     (   ) De vez em quando      (   ) Todo dia 

Criança relata dor ao escovar?  

Controle do biofilme dental (   ) Adequado (   ) Inadequado *Preencher IHO-S no exame 

5. USO DE FLUORETOS: 

A pasta de dentes que seu filho usa é: (   ) de adulto (   ) infantil    

Marca da pasta de dentes:______________________ 

Seu filho ingere a pasta de dentes? (   )Não   (   )Sim   

Seu filho faz bochechos: (   )Não (   )Sim  Marca:________________ Quem prescreveu___________ 

Fluorose dental?                                            Se sim, solicitar ficha de Fluorose* 

IHO-S   

0: biofilme ausente  Dente*/Face  Biofilme Dental (0-

3) 
Cálculo Dental (0-

3) 
1: até 1/3 da superfície  16 V (ou 55)    
2: até 2/3 da superfície  11 V (ou 51)    
3: mais de 2/3 da superfície  26 V (ou 65)    

   36 L (ou 75)    
IHO-S = soma/6  31 V (ou 71)    
0-1: satisfatório  46 L (ou 85)    
1,1-2: regular  IHO= Soma ÷ 6    
2,1-3: deficiente  
Maior que 3: muito ruim  
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Ficha clínica específica para DEDs (EAPD - Ghanim et al., 2015) 

Data do Exame:                                                 Prontuário: 

Superfície 

  55 54 53 52 51 61 62 63 64 65   

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

Vestibular               

O/I               

Palatina               

 

Superfície 

  85 84 83 82 81 71 72 73 74 75   

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

Vestibular               

O/I               

Lingual               

 

Status de Erupção 

A = dente não visível ou menos de 1/3 

da superfície oclusal (ou do 

comprimento do incisivo) visível.  

Marque a superfície do dente no MIH / 

HSPM se pelo menos 1/3 ou mais do 

dente superfície é visível, caso 

contrário, use o Código A e não há 

necessidade de marcar o estado clínico 

ou a extensão 

 

 No odontograma coloque um círculo ao redor do 

número do dente que você marca.  

 

Registre o estado clínico primeiro e a extensão da 

lesão como segundo (se necessário).  

 

Use o sinal de pontuação “,” para separar os dígitos.  

Um defeito de esmalte de um milímetro ou menos de 

diâmetro é considerado sadio.  

 

Utilize os códigos 2 a 6 somente para dentes 

indexados MIH / HSPM (ou seja, FPM, PIs e SPM).  

 

Os códigos (0, 11, 12, 13) são aplicáveis em todos os 

dentes, incluindo o índice dentes.  

 

O código 14 deve ser atribuído a qualquer dente que 

não seja dentes indexados, quando opacidades do 

tipo MIH / HSPM são diagnosticadas.  

 

Se lesões não MIH / HSPM diagnosticadas em 

conjunto com MIH / HSPM, classifique o não MIH / 

HSPM primeiro.  

 

Quando existe incerteza em relação à classificação da 

lesão, os menos graves devem ser marcados.  

 

Quando houver mais de uma lesão MIH / HSPM por 

superfície, visualmente combinar todas as áreas 

afetadas pela lesão e marcar as mais severas 

apresentação.  
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Para lesão MIH / HSPM envolvendo apenas a 

superfície incisal, marque a superfícies labio-incisal 

(labial) e palato / lingual-incisal (palatal / lingual) 

como normal e atribuir a superfície incisal a 

pontuação mais grave.  

 

Se o código principal não for escolhido, então não há 

necessidade de olhar sub-códigos que pertencem a 

esse código principal, o examinador pode prosseguir 

para o próximo código principal.  

 

* Dente indicado com extensa destruição coronária 

onde a causa é impossível de determinar. 

 

** DENTE COM CÁRIE (NÃO RELACIONADA A 

MIH/HSPM MARCAR COM CÓDIGO 1C. 

 Estado Clínico 
0 = Sem DEDs 

1 = Esmalte com defeito, mas não 
MIH/HSPM 
11 = Opacidades difusas 

12= Hipoplasia 
13 = Amelogenêse Imperfeita 
14= Hipomineralização (não MIH/HSPM) 

2 = Opacidades demarcadas 
21 = Opacidade demarcada branca ou 

creme 
22 = Opacidade demarcada amarela ou 
marrom 

3 = Fratura Pós-Eruptiva (PEB) 
3e – fratura em esmalte 

3d – fratura em dentina 
4 = Restauração atípica 
5 = Lesão de cárie atípica 

6 = Perdido por MIH/HSPM 
7 = Impossível de ser avaliado* 
 

Extensão do defeito (somente após 
diagnóstico de MIH/HSPM, i.e. scores 

2 ao 6) 
I = menos de 1/3 da superfície do dente. 
II = entre 1/3 e 2/3 da superfície. 
III = mais de 2/3 da superfície. 
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AVALIAÇÃO DE DOR/HIPERSENSIBILIDADE NOS DENTES AFETADOS: 

 

0: sem dor; 2: dor leve; 4: dor moderada; 6: dor forte; 8: dor muito forte; 10: dor insuportável 

 

Dor/hipersensibilidade:  

Relata dor em algum dente?  (    ) Não (    ) Sim 

Caracterize a dor (espontânea/estimulada; por frio/calor; ao mastigar; pulsátil/contínua): 

 

Intensidade da dor (dente/escore de dor) – ESPONTÂNEA (ex. 36/8; 55/4) 

 

Intensidade da dor (dente/escore da dor) – ESTIMULADA (jato de ar por 5 segundos) 

 

Situação clínica atual dos elementos dentários (tratamentos pré-existentes) 

Anotar na ficha de EXAME DENTAL de maneira completa: restaurações existentes, faces 

afetadas material utilizado e condições clínicas das restaurações (ex. dente 55 MO – com 

envolvimento de cúspide, CIV, inadequada) 

 

CHECKLIST (Docente somente irá assinar o atendimento caso cumprido os passos): 

✓ Anamnese e termos de consentimento preenchidos e assinados?       (    ) 

✓ Preenchimento do prontuário específico?                                         (    ) 

✓ Fotografias clínicas iniciais?                                                            (    ) 

✓ Exame radiográfico?                                                                      (    ) 

✓ Coleta de saliva?                                                                           (    ) 

✓ Microbiópsia de esmalte?                                                               (    ) 

 

Avaliação da ansiedade do paciente. 
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CFSS-DS - Children's Fear Survey Schedule-Dental Subscale 
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ANEXO C – EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ELETROMIOGRAFIA “PROF. 

DR. MATHIAS VITTI” 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL – ODONTOPEDIATRIA 

 

Exames realizados no laboratório de eletromiografia “Prof. Dr. Mathias 
Vitti” 

 

Código: ________ Data de nascimento ___/___/___  
Altura:______ Peso: _______IMC: ________ 

Nome:_______________________________________________________________ 
Responsável:__________________________________________________________ 
Telefone:_____________________________________________________________ 

 
EXAME ODONTOLÓGICO 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 
 
ELETROMIOGRAFIA (RMS e Integral Envoltória) 

 

Tarefa Mandibular MD ME TD TE OD OE SH 

Repouso        

Lateralidade Direita        

Lateralidade Esquerda        

Protrusão        

CVM        

CVM com Parafilme        

Mastigação BIS        

Mastigação MM’s        
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MÁXIMA FORÇA DOS CONTATOS OCLUSAIS – T-SCAN 

 

Força  % 

Arcada direita  

Arcada esquerda  

16  

26  

36  

46  

  
      

FORÇA DE MORDIDA MOLAR MÁXIMA - GNATODINAMÔMETRO 
 

Localização Força de mordida (kgf) 

Arcada direita    

Arcada esquerda    

   
 

PRESSÃO MÁXIMA DOS BUCINADORES, DA LÍNGUA E DOS LÁBIOS - IOPI 
  

Atividades Pressão (KPa) 

Pressão Bucinador  

Pressão Língua  

Apertamento Lábio  

 

Pesquisador (a):____________________________ 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL - ODONTOPEDIATRIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 

                   Nós, Profª. Drª. Alexandra Mussolino de Queiroz (orientadora e responsável pelo projeto) 
e Pós-Graduanda Milena Rodrigues Carvalho (Doutoranda Programa de Pós-Graduação em 

Odontopediatria) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
responsáveis pelo projeto, convidamos 
você___________________________________,RG________________________, bem como seu (sua) 

filho (a) ou quem esteja sobre seus cuidados _______________________________________, a 
participar do referido projeto de pesquisa  “Avaliação da atividade mastigatória, distribuição de força 

oclusal e força de mordida molar máxima de crianças com MIH leve ou severa”, que será realizado na 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP.  

Este termo consta de 2 vias idênticas, que serão assinadas por todos os pesquisadores e por você. Uma 

via ficará com você e a outra será arquivada pelo pesquisador.  

1) O objetivo deste estudo será avaliar de que maneira a Hipomineralização Molar-Incisivo (MIH) poderá 
alterar o sistema estomatognático das crianças acometidas por essa anormalidade do esmalte dental. 

2) Estas avaliações serão feitas usando vários equipamentos. O eletromiógrafo verifica como os 
músculos do rosto estão trabalhando e funcionando; o T-SCAN mensura a distribuição da força oclusal, 
o gnatodinamômetro demonstra o quanto de força a criança atinge durante a sua mordida.  

3) No exame de eletromiografia, alguns eletrodos (placas) serão fixados na pele da criança com adesivos 
próprios, nos músculos que serão estudados. Talvez esta sinta algum desconforto no momento da 
remoção destes dispositivos. Serão feitas avaliações com sua boca em situação de repouso (parada por 

quatro segundos) e, durante alguns movimentos que lhe serão solicitados, como mover seu queixo para 
frente, para os lados (direito e esquerdo), às vezes sustentando  nas posições pedidas (por quatro 
segundos). Serão feitas também avaliações durante mastigação de diferentes alimentos (por dez 

segundos), biscoito e amendoins, os quais o participante não precisará engolir se não quiser. Caso seja 
alérgico a algum desses alimentos, por favor, nos avise.  

A criança também mastigará ou apertará uma plaquinha de plástico, sem sabor, chamado parafilme M 
(por dez segundos). Os riscos são mínimos, e o objetivo é saber como alguns músculos trabalham 
durante a mastigação. 

4) Logo após, será realizado o exame de T-SCAN o qual mensurará a distribuição de força, realizada no 
momento de maior apertamento dos dentes.  

5) Na sequência, será feito o exame da força de mordida, que consiste em colocar um aparelho com 

duas pontas protegidas por uma dedeira de látex na região dos dentes do fundo e pediremos para 
morder com força. O procedimento será realizado três vezes, durante quatro segundos cada vez, para 
observarmos os maiores valores da força de sua mordida. 
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Nenhuns dos exames descritos acima aquecem, provocam dor ou causam riscos à saúde. 

6) Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela participação da criança na pesquisa. Despesas 
com alimentação e transporte, se você julgar necessário serão cobertas pelos pesquisadores. 

7) A criança e o responsável por ela têm total liberdade para não participar da pesquisa. 

8) A identidade do participante será mantida em segredo, e você deve sentir-se à vontade 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 solicitar qualquer 

informação sobre o projeto. 

9) 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 garantem a sua privacidade. 

10) Saiba que você não terá benefício direto com este estudo, mas ao autorizar sua participação, os 
resultados encontrados poderão ajudar outras pessoas. 

11) Você terá permissão para fazer qualquer pergunta sobre tudo o que acontecer na pesquisa, e 
também estará livre para cancelar o seu consentimento e parar a sua participação a qualquer momento, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Eu,_____________________________________________________________________portador (a) 
do RG___________________________________________residente à 

________________________________________________________________ nº _____________,na 
cidade de________________________________________ no Estado ___________________Telefone: 
__________________________________declaro que li, compreendi e concordo com o presente Termo, 

o qual assino em duas vias, uma das quais ficará comigo. Por isso assino este documento de livre e 
espontânea vontade.  

Ribeirão Preto, _________ de ___________________________________________ de 20____. 

 

Assinatura do responsável pelo paciente _______________________________________________ 

Rubrica do pesquisador responsável __________________________________________________ 

Rubrica do voluntário_______________________________________________________________ 

 

Milena Rodrigues Carvalho (RG: 23.904.525-7)__________________________________________ 

Profª. Drª. Alexandra M. de Queiroz (RG:16.238.815-9)___________________________________ 

Telefones para contato: Profª. Drª. Alexandra Mussolino de Queiroz (16) 3315-3995 ou a Secretaria do 

Comitê de Ética em Pesquisa. Telefone: (16) 3315-0493 /FORP/USP - Avenida do Café, s/n.° - CEP: 
14040-904 Ribeirão Preto (SP). 
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL – ODONTOPEDIATRIA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você,_________________________________________________________________ está sendo convidado(a) a 
participar do projeto de pesquisa “Avaliação da atividade mastigatória, distribuição de força oclusal e força de 
mordida molar máxima de crianças com MIH leve ou severa.” Participam deste projeto, Profª. Drª. Alexandra 

Mussolino de Queiroz (orientadora e responsável) e Milena Rodrigues Carvalho (Pós-Graduanda do Programa de 
Pós-Graduação em Odontopediatria) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(FORP/USP). Este documento tem duas vias idênticas (folhas iguais), que serão assinadas pelo seu responsável 

legal e por mim. Uma via (folha) ficará com você e a outra será guardada por mim. A decisão de participar deste 
estudo é totalmente sua. Você pode recusar, ou decidir parar de participar desta pesquisa, a qualquer momento, 
e por qualquer razão. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar de que maneira a Hipomineralização Molar-Incisivo 

(MIH) poderá alterar o sistema estomatognático das crianças acometidas por essa anormalidade do esmalte dental. 

Por favor, leia cuidadosamente todas as informações a seguir. Peça explicação sobre qualquer palavra, termo ou 
parte que não seja claro para você. Você também pode nos apresentar qualquer dúvida que tenha sobre esta 

pesquisa. Não assine este formulário de assentimento, a não ser que, tenha compreendido todas as informações 
contidas nele, e, tenha esclarecido satisfatoriamente todas as suas dúvidas. Se você quiser participar deste projeto 
de pesquisa, seu responsável também terá que concordar. Porém se você não quiser, mesmo que seu responsável 

concorde, você poderá falar que não quer. Você pode conversar com seu responsável antes de decidir se quer ou 
não participar. A sua participação é muito importante, pois os resultados encontrados poderão trazer vários 
benefícios à ciência e ajudar outras pessoas. O seu nome bem como e o do seu responsável serão mantidos em 
segredo, mas participando da pesquisa você autoriza que os resultados obtidos sejam divulgados e publicados em 

revistas científicas e terá, por parte dos pesquisadores, a garantia do sigilo (segredo). Nós garantimos sigilo 
(segredo) e sua privacidade na hora da publicação.Este documento apresenta informações, incluindo nomes e 
números de telefones importantes, os quais você poderá necessitar no futuro. Durante este estudo, novos dados 

poderão ser descobertos e você terá conhecimento disto. 

Se tiver alguma dúvida poderá ligar para o pesquisador para pedir qualquer informação (Milena Rodrigues Carvalho, 
cel: (17)-996187242 – Avenida do Café S/N – Departamento de Clínica Infantil – Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto. Suas reclamações e/ou insatisfações relacionadas à sua participação na pesquisa poderão ser 
comunicadas também por escrito à secretaria do CEP/FORP/USP (16- 3315-0493 - Horário de atendimento das 13h 
às 17h, de segunda a sexta-feira), devendo conter seu nome que será mantido em sigilo. 

Ribeirão Preto,___________ de _________________________  de 20____. 

Nome do responsável legal:_____________________________________________________. 

Assinatura e CPF: _____________________________________________________________. 

Nome da criança ou adolescente:_________________________________________________. 

Milena Rodrigues Carvalho – RG:23.904.525-7          CPF:174.195.178-00 
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       APÊNDICE C – Declaração de Participação de Pacientes em Pesquisa 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE CLÍNICA INFANTIL – ODONTOPEDIATRIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE PACIENTES EM PESQUISAS NA FORP/USP 

 

Eu____________________________________________________________ declaro que participo do 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da atividade mastigatória, distribuição de força oclusal e força 

de mordida molar máxima de crianças com  leve ou severa”, sob a responsabilidade dos pesquisadores 

Profª. Drª. Alexandra Mussolino de Queiroz e da Pós-Graduanda Milena Rodrigues Carvalho, Doutoranda 

do Programa de Pós-Graduação em Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, no período de _________________ a ____________________________, 

atendendo plenamente as normas regimentais do Comitê de Ética em Pesquisa da FORP/USP. 

 

Ribeirão Preto, ______de_______________de 20___. 

 

 

 

_________________________________ 

Paciente 

 

 

_________________________________ 

Milena Rodrigues Carvalho 

Pesquisadora Responsável 


