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“Todos os ateus que passaram por este mundo 

amaram a liberdade de pensar e de expressar 

suas ideias, inclusive a de que Deus não existe. Se 

essas ideias estivessem  corretas, com a morte 

eles perderiam o que mais amavam – a liberdade 

de pensar –, pois sua memória seria destruída e 

não haveria Deus para resgatá-la.” 

Augusto Cury  

 

 

 

“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque 

é necessário que aquele que se aproxima de Deus 

creia que ele existe, e que é galardoador dos que 

o buscam.” 
 

Hebreus 11:6 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, R. H. Análise eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, força 
de mordida e eficiência mastigatória em indivíduos com esquizofrenia e, com 
transtornos do humor, medicados, comparados com indivíduos sadios e não 
medicados. 2010. 113 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
 
Na literatura encontramos trabalhos que revelam que em indivíduos tratados com 

antipsicóticos e antidepressivos há um aumento de cáries, gengivite, periodontite e 

estomatites. No entanto, além dessas propriedades anticolinérgicas, sabidamente as drogas 

antipsicóticas e, em menor intensidade, as drogas antidepressivas provocam ações no 

sistema muscular como um todo. O uso de drogas antipsicóticas é reconhecidamente 

associado com efeitos colaterais motores agudos e crônicos, como parkinsonismo, acatisia e 

discinesia tardia. Medicações antidepressivas, tanto as clássicas tricíclicas, quanto as de nova 

geração, como os inibidores seletivos de recapitulação de serotonina têm sido apontadas 

como causadoras de efeitos musculares colaterais semelhantes aos antipsicóticos. Tendo em 

vista o exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar eletromiograficamente os músculos 

masseter e temporal, a força de mordida e a eficiência mastigatória em indivíduos tratados 

com antipsicóticos e antidepressivos, mais precisamente, pacientes com esquizofrenia e 

transtornos do humor, e comparar com o grupo controle, dada a importância destas funções 

dentro das ações do sistema estomatognático.    

 

 

Palavras-Chave: Eletromiografia, esquizofrenia, transtornos do humor, músculos masseter 

e temporal. 



  

ABSTRACT 

 
OLIVEIRA, R. H. Electromyographic analysis of masseter and temporal muscles, 
bite force and masticatory efficiency in patients with schizophrenia and mood 
disorders with drug therapy, compared with healthy subjects and unmedicated. 
2010. 113 p. Dissertation (Master) - Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2010.  
 
 
In the literature we found studies showing that individuals treated with antipsychotics and 

antidepressants are an increase of caries, gingivitis, periodontitis and stomatitis. However, 

besides these anticholinergic properties, known antipsychotic drugs, and less intensity, 

antidepressant drugs cause muscle actions in the system as a whole. The use of 

antipsychotic drugs is known to be associated with side effects engines acute and chronic 

conditions such as parkinsonism, akathisia and tardive dyskinesia. Antidepressant 

medications, tricyclic both classical, as the new generation, such as selective inhibitors of 

recapitulation of serotonin have been identified as causing muscle side effects similar to 

antipsychotics. Given the above, the objective was to analyze the electromyographically 

masseter and temporal muscles, bite force and masticatory efficiency in patients treated with 

antipsychotics and antidepressants, specifically, patients with esquizofrina and mood 

disorders, and compare with the group control, given the importance of these functions 

within the actions of the stomatognathic system.  

 

 

Keywords: Electromyography, schizophrenia, mood disorders, masseter and temporal 

muscles. 

 

 
 



 
 

 

 

 

“… a maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. 

Se compreendê-lo, você o perdoa. Se o perdoa, ele 

morre dentro de você e renasce não mais como 

inimigo. Caso contrário, ele dormirá com você, 

roubará seu sono, comerá com você e destruirá seu 

apetite.” 

Augusto Cury 

em O Mestre do Amor 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É reconhecido há longo tempo que indivíduos portadores de transtornos psiquiátricos 

crônicos apresentam alterações no seu estado de saúde geral (Sjögren, Nordström, 2000). 

Estudos realizados em indivíduos portadores de esquizofrenia e depressão demonstraram 

que tais indivíduos apresentam deficiências em seus cuidados de higiene e manutenção do 

bom estado de sua saúde bucal e que tanto os transtornos psiquiátricos per si, quanto o uso 

crônico de medicações podem influenciar na ocorrência de alterações no sistema 

estomatognático (Elter et al., 2002; Thomas et al., 1996; Friedlander, Birch, 1990). 

Quanto às medicações, têm sido descrito que o fato de provocarem xerostomia, pelas 

suas propriedades anticolinérgicas, aumentaria em indivíduos dentados a incidência de 

cáries, gengivite, periodontite e estomatites (Sjögren, Nordström, 2000). No entanto, além 

dessas propriedades anticolinérgicas, sabidamente as drogas antipsicóticas e, em menor 

intensidade, as drogas antidepressivas possuem ações no sistema muscular como um todo. 

O uso de drogas antipsicóticas, particularmente os antipsicóticos tradicionais, é 

reconhecidamente associado a efeitos colaterais motores agudos e crônicos, incluindo 

parkinsonismo, acatisia e discinesia tardia (Marchese et al., 2002). A discinesia tardia, por 

sua vez, é um efeito colateral sério, por vezes incapacitante e irreversível, caracterizado por 

movimentos involuntários na região bucofacial, que se desenvolve em torno de 20% dos 

pacientes tratados com antipsicóticos tradicionais (típicos) e, em com menor freqüência, com 

antipsicóticos atípicos (Marchese et al., 2002).   

Em indivíduos que fazem uso de medicações antidepressivas, tanto as clássicas 

tricíclicas, quanto às de nova geração, assim como de inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina, estão sujeitos a efeitos colaterais em músculos, semelhantes aos efeitos 

colaterais clínicos encontrados em indivíduos que utilizam antipsicóticos (Kaplan et al., 

2007a;b). 
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Sabe-se que a musculatura da cabeça e pescoço é de fundamental importância para o 

desempenho das atividades do homem relacionadas à mastigação, deglutição, assim como da 

própria fala. A eletromiografia (EMG) tem sido utilizada como método importante nas pesquisas 

clínicas de várias especialidades contribuindo para elucidar o desempenho desta musculatura e, 

assim constituindo-se em um importante instrumento para a investigação das bases 

fisiopatológicas das alterações que acometem a musculatura do aparelho estomatognático. 

A eletromiografia se constitui em um dispositivo de pesquisa empregada como 

procedimento de avaliação, envolvendo a detecção e registro dos potenciais elétricos das 

fibras musculares esqueléticas (Sullivan, Schmitz, 1993). Com a EMG há a possibilidade de 

sabermos quando e como um músculo é ativado e ainda determinar como se estabelece a 

coordenação de diferentes músculos envolvidos no movimento (Regalo et al., 2003). 

Na psiquiatria, a EMG tem sido utilizada para avaliar alterações neuro-musculares 

próprias dos transtornos psiquiátricos, como na esquizofrenia; a influência de medicações em 

técnicas terapêuticas como a estimulação magnética transcraniana; a intensidade da 

resposta emocional facial em indivíduos em remissão de episódios agudos e como 

marcadores de resposta terapêutica e remissão de quadros depressivos. 

Flyckt et al. (2000a;b) demonstraram com seu estudo maior freqüência de alterações 

neuro-musculares e psicomotoras aferidas com EMG na musculatura tibial e biópsia muscular 

em indivíduos portadores de esquizofrenia, bem como em parentes em primeiro grau dos 

mesmos, quando comparados com indivíduos normais. 

Davey et al. (1997) apontaram que as respostas motoras à estimulação magnética 

transcraniana poderão ser utilizadas como marcadores de resposta às medicações 

antidopaminérgicas, como os antipsicóticos. 

Mattes et al. (1995) descreveram que indivíduos portadores de esquizofrenia 

apresentaram resposta emocional inapropriada durante interação social e que esta resposta 

pôde ser aferida por meio de EMG. Os resultados desta pesquisa revelaram redução da 
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atividade EMG no músculo zigomático durante a apresentação de uma entrevista e de um 

vídeo que, por sua vez, deveriam promover resposta de felicidade ou sorriso, sugerindo 

assim diminuição na capacidade de tais indivíduos de expressarem felicidade.  

Greden et al. (1984) e Carney et al. (1981) descreveram em seus trabalhos que 

níveis aumentados da atividade EMG nos músculos corrugador do supercílio e zigomático 

seriam preditivos de uma melhor resposta terapêutica quando da introdução da terapia 

apropriada. Além disso, a EMG tem sido utilizada tanto em modelos animais, quanto em 

humanos, para a avaliação da rigidez muscular provocada por drogas antipsicóticas e 

antidopaminérgicas (Crocker, Hemsley, 2001; Hemsley, Crocker, 1999; Scelsa et al., 1996; 

Cunningham et al., 1996, Lorenc-Koci et al., 2003). 

Estudos relacionando atividade EMG, medicações psicotrópicas e alterações 

odontológicas realizado por Micheli et al. (1993) revelam que em oito casos analisados os 

indivíduos apresentavam bruxismo diurno desencadeado por medicações antidopaminérgicas 

tendo em vista que tais indivíduos não apresentavam outras possíveis causas odontológicas. 

Nesses oito casos foram identificados dois padrões distintos de contrações musculares: um com 

contrações forçadas rítmicas e breves e outro com contrações prolongadas sustentadas. Tais 

contrações eram ausentes durante o sono e não apresentavam remissão na vigência de 

tratamento sintomático. Dois outros estudos realizados por Raigrodski et al. (2001) e Mohamed 

et al. (1997) avaliaram a eficácia de uma droga antidepressiva (amitriptilina) no tratamento do 

bruxismo do sono (atividade massetérica noturna) e concluíram que não existiam evidências 

suficientes que dêem suporte para se indicar o uso de tal medicamento no tratamento dessa 

patologia. Mohamed et al. (1997) apontam ainda que a amitriptilina provocava de maneira 

imprevisível tanto a diminuição, quanto o aumento das contrações musculares massetéricas.  

Pesquisas atuais se preocupam em determinar a força de mordida dos seres humanos 

saudáveis e com diversas alterações, procurando avaliar e compreender a funcionalidade do 

sistema mastigatório (Helkimo et al., 1975; Kiliaridis, 1995; Kogawa et al, 2006; Santos CM, 
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2009; Palinkas M, 2010). Outros trabalhos (Pröschel et al., 2001) relataram a importância do 

conhecimento da força da mastigação, a qual é essencial para a avaliação funcional da ação 

das cargas oclusais em restaurações, tecidos alveolares, implantes e na articulação 

temporomandibular. E ainda outros (Zivko-Babic et al., 2002) descreveram a força de 

mordida como a expressão e medida da função mastigatória. Alguns autores citam a força 

de mordida como a melhor medida para analisar a eficiência mastigatória de um indivíduo 

(Carapito, 2004). 

Estudos anteriores se concentraram em determinar a força da mordida em seres 

humanos, na tentativa de avaliar e compreender a função do sistema mastigatório, 

considerando que a força da mordida é um componente da função mastigatória, a qual é 

exercida pelos músculos levantadores da mandíbula e, regulada pelos sistemas nervoso, 

muscular, esquelético e condições dentais (Piancino et al., 2005; Kogawa et al., 2006). A 

força oclusal máxima pode fornecer informações essenciais que poderiam ajudar em um 

diagnóstico apropriado a respeito da função mastigatória (Okiyama, 2003). 

No entanto, trabalhos de pesquisa que possam demonstrar e justificar a ação de 

medicações antipsicóticas e antidepressivas sobre a musculatura dos indivíduos que a utilizam, 

incluindo-se nesta avaliação a mastigatória e facial, que por sua vez pode promover resultados 

que indiquem distúrbios severos e particularmente restritivos para a região da face e da cabeça 

são ausentes na literatura. Sendo assim, considerando a ausência de estudos específicos quanto 

ao impacto que essa ação muscular acarreta sobre a fisiologia e patologia bucal de funções 

relacionadas a mastigação e deglutição é que este trabalho propôs analisar esta musculatura em 

indivíduos com esquizofrenia e com transtornos de humor que estão medicados e estabelecer 

parâmetros de comparação com indivíduos sadios visando contribuir com informações novas que 

poderá auxiliar o cirurgião dentista a elaborar diagnósticos, estabelecer prognósticos permitindo 

ao indivíduo melhoria na sua qualidade de vida, principalmente com relação aos efeitos 

colaterais da medicação na atuação do sistema estomatognático. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

ESQUIZOFRENIA 

Benedict Morel (1809-1873), psiquiatra francês, usou o termo démence précoce para 

definir indivíduos deteriorados mentalmente onde a doença havia se iniciado na 

adolescência. Emil Kraepelin (1893) traduziu a démence precoce definida por Morel como 

dementia precox, termo que enfatiza o processo cognitivo distinto (dementia) e o início 

precoce (precox) do transtorno psiquiátrico. Em (1924) Eugen Bleuler criou o termo 

esquizofrenia, em substituição a dementia precox descrita na literatura médica e, assim, o 

termo foi escolhida para expressar a presença de cisões entre comportamento, emoção e 

pensamento e, enfatizou-se que, ao contrário do conceito de Kraepelin, a esquizofrenia não 

necessitava ter curso deteriorante (Stone, 1999). Com esta definição distingue-se esta 

patologia de outras tais como a dupla personalidade (Kaplan et al., 2007a). De acordo com a 

revisão de texto do quarto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-

TR/ julho de 2000) a dupla personalidade é agora denominada transtorno dissociativo de 

identidade, sendo caracterizada como transtorno dissociativo e, portanto, difere totalmente 

da esquizofrenia. 

De acordo com a DSM-IV-TR, esquizofrenia é a doença mental que se caracteriza 

pela desorganização abrangente dos processos mentais, apresentando-se como síndrome, 

ou seja, sinais e sintomas que englobam os pensamentos, percepções e emoções, podendo 

causar vários prejuízos nas relações sociais e familiares. O indivíduo chega à situação clínica 

de não saber distinguir as experiências imaginárias da realidade. Ocorrem períodos de crises 

agudas onde os sintomas são intensos e esses são intercalados por períodos onde os 

sintomas são brandos. Geralmente, acomete o indivíduo no final da adolescência ou no início 

da idade adulta, antes dos 40 anos, com tendência ao longo dos anos que haja deterioração 

da personalidade do indivíduo (Cancro, Lehman, 2000; Carone et al., 1991). 
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A esquizofrenia é de etiologia desconhecida, porém sugere-se que haja combinação 

de fatores biológicos, genéticos e ambientais que podem contribuir de diferentes maneiras 

no aparecimento, desenvolvimento e gravidade desta patologia (Sweeney et al., 2000; 

Bogerst et al., 1993; Kane, 1996; Harrison, 1995). 

Os estudos de prevalência em diferentes países realizados nos últimos anos sugerem 

uma prevalência aproximada de esquizofrenia na ordem de 1% e as diferentes estimativas 

de incidência da esquizofrenia sugerem a ocorrência de aproximadamente quatro casos 

novos por ano para uma população de 10.000 habitantes. A incidência real deve estar entre 

1 e 7 casos novos para 10.000 habitantes por ano, dependendo do critério diagnóstico 

adotado na estimativa. Esses dados são compatíveis aos estudos epidemiológicos realizados 

no Brasil (Mari, Leitão, 2000). Segundo o DSM-IV-TR, a incidência da esquizofrenia é mais 

alta entre pessoas nascidas em áreas urbanas de países industrializados.  

Não há consistência de possíveis diferenças na prevalência da esquizofrenia entre 

sexos, independentemente da metodologia empregada nos diferentes levantamentos 

epidemiológicos, no entanto, o início da doença é mais precoce no homem do que na 

mulher. Entretanto, na presença de história familiar positiva para distúrbios psicóticos, a 

idade de início é mais precoce para homens e para mulheres (Mari, Leitão, 2000; DSM-IV-

TR, 2000).  

Antes dos 25 anos de idade, dois terços daqueles que dão entrada num hospital 

psiquiátrico são homens e apenas um terço são mulheres. Os homens apresentam faixa de 

idade entre 10 e 25 anos como sendo idade de pico do início da doença, no entanto, as 

mulheres, apresentam duas faixas de pico, ou seja, entre os 25 e 35 anos e a outra ocorre 

na meia-idade. Noventa por cento dos indivíduos em tratamento tem entre 15 e 55 anos de 

idade e é extremamente raro ter o início da doença antes dos 10 anos ou após os 60 anos. 

Quando o início da esquizofrenia ocorre após os 45 anos de idade o transtorno é chamado 

de Esquizofrenia de Início Tardio (Moldin, 2000). 
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Dados de estudos multicêntricos sugerem que os pacientes de países menos 

desenvolvidos apresentam prognóstico melhor na esquizofrenia (Mari, Leitão, 2000). 

Indivíduos esquizofrênicos apresentam taxa de mortalidade mais alta que a 

população em geral seja por acidentes e causas naturais. O suicídio é uma das principais 

causas de mortalidade entre os indivíduos, podendo chegar à proporção de até quinze por 

cento se analisarmos todos os indivíduos que morrem por suicídio. Porém, em alguns fatores 

como gênero masculino, raça branca e isolamento social, a taxa de suicídio é semelhante a 

indivíduos em geral (Kendler, Diehl, 1993; Addington, Addington, 1992). 

O custo financeiro da esquizofrenia nos Estados Unidos é estimado excedendo o de 

todos os cânceres juntos. Os esquizofrênicos ocupam cerca de cinqüenta por cento de todos 

os leitos de hospitais psiquiátricos e respondem por dezesseis por cento de toda a população 

psiquiátrica em tratamento (Kaplan et al., 2007a). Um único trabalho desenvolvido sobre 

este tema no Brasil (Leitão et al., 2006), revela que aproximadamente oitenta e dois por 

cento dos indivíduos esquizofrênicos no Estado de São Paulo estão sob cobertura do SUS. 

Destes, cerca de quatro por cento estão em internações temporárias, dois e meio por cento 

em internações de caráter permanente, vinte e três por cento em tratamento ambulatorial e 

setenta e um por cento sem tratamento regular. Assim, o custo direto total da esquizofrenia 

para o setor público, no Estado de São Paulo, no ano de 1998, foi de duzentos e vinte e dois 

milhões (quase dois e meio por cento do total de gastos em saúde do Estado). 

O diagnóstico da esquizofrenia é baseado em critérios diagnósticos propostos pelo 

DSM-IV-TR que classifica esta patologia em cinco subtipos (Paranóide, Desorganizado, 

Catatônico, Indiferenciado e Residual). Dentre as características encontradas para o 

diagnóstico desta patologia encontramos alterações relacionadas com atividade muscular, 

mas nenhuma menção sobre a musculatura da mastigação especificamente. 

A década de 50 é um marco na história da psicofarmacoterapia tendo em vista 

período quem que foi possível a síntese e a descoberta da propriedade antipsicótica da 
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clorpromazina (neuroléptico ou antipsicótico), quanto à classificação destes medicamentos 

de acordo com a estrutura química e os efeitos clínicos; quanto a sua atividade antipsicótica; 

quanto à ação (prolongada ou rápida), quanto à dose única diária ("drug holidays") e 

eficácia terapêutica. Faz, também, recomendações sobre o emprego no primeiro episódio e 

no tratamento de manutenção. Os antipsicóticos trouxeram benefícios consideráveis, 

proporcionando remissão completa em cerca de vinte e cinco por cento dos casos, reduzindo 

ao máximo as internações, com possibilidade de reintegração do doente à família, à 

sociedade e ao trabalho. Os antipsicóticos de nova geração ainda não demonstraram 

capacidade de modificar essa tendência (Bechelli, 2000). 

Pesquisas constataram que intervenções psicossociais, incluindo a psicoterapia, 

favorecem a melhoria clínica, porém os antipsicóticos constituem o principal agente no 

tratamento. Vale ressaltar que, grande parte dos esquizofrênicos são melhor beneficiados 

pela combinação de antipsicóticos com tratamentos psicossociais que qualquer um dos 

tratamentos isoladamente (American Psychiatric Association, 2000; Gabbard, 1994; 

Kurumaji, Okubo, 2000; Kane, 1996). 

Os fármacos antipsicóticos, lançados no início da década de 1950, revolucionaram o 

tratamento da esquizofrenia, já que o número de indivíduos com recaídas tratadas com 

placebo é de duas a quatro vezes maior se comparado ao número tratados com 

antipsicóticos. Porém, esses fármacos não curam a esquizofrenia, apenas tratam seus 

sintomas (American Psychiatric Association, 2000). 

Os antipsicóticos podem ser divididos em duas classes principais: os antagonistas do 

receptor de dopamina (p.ex.: clorpromazina e haloperidol) e os antagonistas da serotonina-

dopamina (p.ex.: risperidona e clozapina). 

São ditos antipsicóticos-padrão e são eficazes no tratamento dos sintomas positivos 

da esquizofrenia (p.ex.: delírios), porém, possuem duas deficiências relevantes: poucos 

indivíduos têm seu funcionamento mental razoavelmente normalizado; geram muitos efeitos 
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adversos graves e incômodos como a acatisia, sintomas semelhantes aos do parkinsonismo, 

como rigidez e tremor, discinesia tardia e síndrome neuroléptica maligna (Kapur; Remington, 

1996). 

São denominados antipsicóticos atípicos e, em relação aos antipsicóticos-padrão 

interagem com subtipos diferentes de receptores da dopamina e afetam receptores 

serotonérgicos e glutamatérgicos. Produzem menos efeitos adversos neurológicos e 

endócrinos além de serem eficazes no tratamento de sintomas negativos da esquizofrenia 

(p.ex.: retraimento) e, dos positivos. Causam, também, poucos sintomas extrapiramidais. 

Tornaram-se a primeira escolha no tratamento da esquizofrenia e fazem parte desses 

fármacos a clozapina, a risperidona, a olanzapina, o sertindol, a quetiapina e a ziprasidona 

(Kinon; Lieberman, 1996; Kurumaji; Okubo, 2000; George et al., 2002; Gaertner et al., 

2001; Goff et al., 1992; Limpert; Amador, 2001; Prikhojan; Davis, 2001). 

Clozapina: é o mais útil para indivíduos refratários e para aqueles com discinesia 

tardia. Tem pouca atividade antagonista do receptor D2 e parece reduzir os sintomas da 

discinesia tardia sem piorar a condição. Seu uso deve ser com cautela, pois pode gerar fortes 

efeitos adversos como a agranulocitose potencialmente fatal em 1 a 2% dos indivíduos, 

requerendo um monitoramento semanal da contagem de neutrófilos. Apresenta alto risco de 

convulsões e efeitos anticolinérgicos significativos.  

Risperidona: possui efeitos adversos leves e em doses habituais não está associada 

a sintomas extrapiramidais. Causa menos sedação e efeitos anticolinérgicos que os 

antagonistas do receptor de dopamina. São indicados para indivíduos com doença leve a 

moderada no seu primeiro episódio ou para aqueles com doença grave e refratária ao 

tratamento. 

Olanzapina: possui efeitos adversos leves e diferentes da risperidona. Causa menos 

efeitos extrapiramidais, porém a probabilidade de causar sedação, ganho de peso, 

hipotensão ortostática e constipação é maior. 
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Sertindol: além dos seus efeitos adversos serem leves, são em sua maioria 

transitórios. Pode causar hipotensão ortostática se não titulado lentamente, taquicardia 

sinusal, congestão nasal e diminuição do volume ejaculatório. Além de não causar sintomas 

anticolinérgicos causa pouco ganho de peso. É ideal para indivíduos com baixa adesão, pois 

sua meia-vida é de três dias. 

Quetiapina: não aumenta o risco de sintomas extrapiramidais e pode causar 

sedação, taquicardia, ganho de peso e agitação. Deve ser titulado lentamente pra evitar 

hipotensão ortostática e síncope. 

Ziprasidona: possui benefícios adicionais para indivíduos com sintomas afetivos, 

pois bloqueia a recaptação da serotonina e da noradrenalina, e para indivíduos com 

ansiedade já que é antagonista para receptores 5-HT1A. Apesar de não causar ganho de peso 

pode produzir sedação, náusea e tontura. 

De acordo com Kaplan et al., 2007a, o uso de medicamentos antipsicóticos deve 

seguir cinco princípios no tratamento dos sintomas da esquizofrenia: definir os sintomas-

alvo; um antipsicótico que funcionou no passado deve ser usado novamente; quando uma 

reação inicial negativa grave (sentimento subjetivo negativo peculiar, excesso de sedação ou 

reação distônica aguda) é observada, os clínicos devem levar em consideração a troca por 

outro agente em menos de quatro semanas; deve-se evitar o uso de mais de um 

medicamento antipsicótico ao mesmo tempo, porém, a combinação com outros agentes 

pode ser indicada; deve-se manter, após o episódio psicótico, uma dosagem efetiva o mais 

baixa possível do antipsicótico. 

Outros medicamentos podem ser utilizados e os adjuvantes mais utilizados são o lítio, 

anticonvulsivantes (p.ex.: carbamazepina e valproato) e os benzodiazepínicos. 

Lítio: em associação a um antipsicótico pode reduzir em até 50% dos indivíduos os 

sintomas psicóticos. É empregado, também, em indivíduos que não podem tomar nenhum 

antipsicótico e é benéfico naqueles indivíduos com oscilações de humor. 
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Anticonvulsivantes: geralmente a carbamazepina ou o valproato são utilizados em 

combinação com o lítio ou, um antipsicótico. Além dos efeitos anticonvulsivantes, sugere-se 

que podem reduzir episódios de violência em alguns indivíduos. Agem sobre enzimas 

hepáticas o que diminui os níveis sangüíneos dos antipsicóticos. 

Benzodiazepínicos: são empregados em pacientes que não respondem bem ao uso 

exclusivo de antipsicóticos. Possuem efeitos depressores sobre o sistema nervoso central. 

São utilizados no tratamento da ansiedade, insônia, convulsões e espasmos musculares. 

Como exemplos têm-se o alprazolam, o diazepam e o lorazepam. Altas dosagens de 

diazepam podem produzir efeitos benéficos em pacientes esquizofrênicos. O lorazepam é 

preferível ao diazepam por ter menos potencial de abuso e por ter ação mais curta. Observa-

se também, que a gravidade da psicose pode ser exarcebada com a retirada do 

benzodiazepínico. O diazepam pode provocar sonolência, ataxia, vertigem, tremores, perda 

de equilibrio, perda de peso, esquecimento de fatos recentes e coordenação anormal; O 

lorazepam, sonolência, ataxia, hipotensão, depressão respiratória, fadiga, cefaléia e 

tonturas; O clonazepam, sonolência, movimentos anormais dos olhos, perda da voz, 

movimentos involuntários dos braços e pernas, coma, visão dupla, dificuldade para falar, 

aparência de "olho-vítreo", dor de cabeça, fraqueza muscular, depressão respiratória, fala 

mal articulada, tremor, vertigem, perda de equilíbrio, coordenação anormal, sensação de 

"cabeça-leve", letargia, formigamento e alteração da sensibilidade das extremidades; O 

clobazam, sonolência, descoordenação motora, alterações gastro-intestinais, diarréia, 

vômitos, alterações do apetite, alterações visuais, irregularidades cardiovasculares, alteração 

da memória, confusão, depressão e vertigem. 

Vale ressaltar, que de acordo com vários autores outras terapias podem e devem ser 

associadas ao uso de fármacos, pois quando associadas aos antipsicóticos e outros agentes, 

produzem resultados muito melhores se comparados aos casos onde se utiliza apenas as 

medicações. Dentre as diversas terapias, temos a eletroconvulsoterapia (ECT), a lobotomia 
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frontal (experimental), terapias psicossociais, treinamentos de habilidades sociais, terapias 

de orientação familiar, manejo de caso, tratamento comunitário assertivo, terapia de grupo, 

terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia individual e a terapia vocacional, já que 

muitas pessoas esquizofrênicas são capazes de realizar trabalhos de alta qualidade sendo 

que algumas chegam a apresentar habilidades excepcionais e até mesmo brilhantismo em 

um campo limitado como conseqüência de algum aspecto idiossincrático do seu transtorno 

(Kaplan et al., 2007a, Breier et al., 1991; Carone et al, 1991; Kane, 1996;  Lysaker et al, 

2002; Penn et al., 2002). 

Antipsicóticos, em especial, os típicos podem causar parkinsonismo, o que exige a 

utilização de medicamentos que combatam esse efeito adverso como o biperideno. Sendo 

que, o biperideno pode causar agitação, confusão mental, secura da boca, midríase, 

taquicardia, retenção urinária, constipação, distúrbios psíquicos, dentre outros (Kaplan et al., 

2007a). 
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TRANSTORNOS DO HUMOR 

De acordo com Kaplan et al. 2007b, edições prévias do DSM classificava os 

transtornos do humor como transtornos afetivos porém, o termo transtornos do humor é 

preferível pois se refere a estados emocionais persistentes, e não simplesmente à expressão 

externa (afetiva) de um estado emocional transitório. Os transtornos do humor são 

considerados síndromes, ou seja, são um conjunto de sinais e sintomas persistentes por 

semanas ou meses e que representam um desvio acentuado do desempenho habitual da 

pessoa e que tendem a recorrer de forma periódica ou cíclica. O estado de humor pode 

apresentar-se deprimido, normal ou elevado, ou seja, os transtornos se referem a 

alternâncias do estado de humor onde haja sensação de perda do controle e, uma 

experiência subjetiva de muito sofrimento.  

Segundo o DSM-IV-TR, os transtornos do humor são classificados em: transtorno 

depressivo maior (também conhecido como depressão unipolar), transtorno bipolar, 

transtorno distímico, transtorno ciclotímico, transtorno depressivo menor, transtorno 

depressivo breve recorrente, transtorno do humor devido a uma condição médica geral e 

transtorno do humor induzido por substâncias, transtorno bipolar sem outra especificação, 

transtorno depressivo sem outra especificação e transtorno do humor sem outra 

especificação. 

O presente trabalho se ateve, para a divisão dos grupos, somente há dois sub-tipos 

de transtornos do humor: o transtorno depressivo maior (depressão unipolar) e o transtorno 

bipolar do tipo I. 

A depressão unipolar ocorre sem história de episódios maníacos, mistos ou 

hipomaníacos. Cada episódio de depressão deve durar no mínimo duas semanas, e 

geralmente o indivíduo pode experimentar mudanças no apetite e no peso, alterações no 

sono e no nível de atividade, falta de energia, sentimentos de culpa, dificuldade para pensar 

e tomar decisões, além de pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Episódio maníaco é 
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um período distinto de estado de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou 

irritável, durando pelo menos uma semana ou um menor período, no caso do indivíduo 

necessitar internação hospitalar. Um episódio hipomaníaco dura pelo menos quatro dias e é 

semelhante ao episódio maníaco, exceto por não ser grave o suficiente para causar 

comprometimento do desempenho social e ocupacional. Deve-se lembrar que, tanto a mania 

quanto a hipomania é associado ao aumento da auto-estima, redução da necessidade de 

sono, presença de distratibilidade, grande atividade física e mental e envolvimento excessivo 

em comportamento prazeroso (Kaplan et al. 2007b). 

Quanto ao transtorno bipolar, o DSM-IV-TR o divide em transtorno bipolar I e II, 

sendo que o transtorno bipolar I é caracterizado por um curso clínico com um ou vários 

episódios maníacos e, às vezes, episódios depressivos maiores. O transtorno bipolar II é 

definido por episódios de depressão maior e de hipomania, em vez de mania. 

Os episódios de depressão são caracterizados pelo humor depressivo e pela perda de 

interesses ou de prazer. Os indivíduos relatam que se sentem desesperançados, tristes ou 

desvalorizados. Eles descrevem a depressão como uma dor emocional tipo agonia e muitas 

vezes se queixam de serem incapazes de chorar, um sintoma que desaparece quando 

melhoram (Akiskal, 2000; Coryell et al., 1992a). Ainda, quase todos os indivíduos com 

depressão reclamam de perda de energia, dificuldade de terminar suas tarefas, mau 

desempenho na escola e no trabalho e se sentem menos motivados a desenvolver novos 

projetos. Cerca de 80% se queixam de dificuldades com o sono, despertar precoce na 

madrugada e despertares múltiplos durante a noite, onde ruminam sobre seus problemas. 

Pode ocorrer tanto diminuição do apetite e perda de peso quanto o contrário também 

(Coryell et al., 1992b; Johnson et al., 2000). 

Em episódios depressivos a lentificação psicomotora generalizada é o sintoma mais 

comum, embora possa ocorrer especialmente em idosos uma agitação psicomotora. A 

agitação normalmente é representada pelo torcer das mãos e por arrancar cabelos. 
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Normalmente, os indivíduos deprimidos apresentam postura encurvada, sem movimentos 

espontâneos e com o olhar desviado para baixo. Buscam reclusão social e reduzem de 

maneira generalizada suas atividades. Muitos exibem redução da taxa e do volume da fala, 

além de demorarem muito a responder a perguntas, demonstrando desinteresse e falta de 

energia (Rice et al.,1992). 

Até 90% dos indivíduos sofrem com a ansiedade. Condições médicas pré-existentes 

como diabete, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença cardíaca podem 

ser agravadas pelas diversas modificações na ingestão de alimentos e no repouso desses 

indivíduos (Gotlib; Nolan, 2000). 

Os episódios maníacos são caracterizados por um estado de humor elevado, 

expansivo ou irritável. O estado de humor eufórico pode contagiar as pessoas e até causar a 

impressão de que inexiste o problema. Diversas vezes o estado de euforia passa a ser de 

irritação quando os planos ambiciosos do indivíduo são contrariados, ou seja, o humor 

desses indivíduos geralmente oscila entre euforia no início da doença para irritabilidade 

excessiva posterior, principalmente quando se sentem frustrados. São tagarelas, 

desorganizados, às vezes divertidos e muitas vezes hiperativos (Rice et al., 1992; Akiskal, 

2000). 

Quando hospitalizados, os maníacos tendem a criar conflitos entre os membros da 

equipe que estão cuidando deles, pela exploração das fraquezas de cada membro. Quando 

não hospitalizados, tendem a consumir excessivamente bebidas alcoólicas. Sua desinibição 

se reflete muitas vezes em usar o telefone demasiadamente e nas primeiras horas da 

manhã. Possuem tendência em despir em lugares públicos, usar roupas e jóias 

extravagantes, agem por impulsividade, e cometem falta de atenção a pormenores como se 

esquecer de voltar o telefone no gancho. É comum preocuparem com idéias religiosas, 

financeiras, sexuais, políticas ou de perseguição que podem evoluir para sistemas delirantes 
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complexos. Em alguns casos, podem brincar com urina e fezes e sofrer regressão (Sands; 

Harrow, 2000; MacKinnon et al., 2002). 

Delírios são comuns em 75% dos indivíduos maníacos, principalmente relacionados a 

idéias de grandeza, autoconfiança, riqueza e capacidades extraordinárias, além de 

alucinações bizarras. A grande maioria possui características de serem ameaçadores e 

agressivos. A mentira e o disfarce são comuns na mania (Akiskal, 2000). 

O tratamento do transtorno do humor, atualmente, utiliza-se da farmacoterapia 

associada a diferentes terapias tais como: psicossocial, cognitiva, comportamental, de 

orientação psicanalítica e familiar, onde se obtém excelentes resultados desde que os 

indivíduos e a família estejam cientes de que os transtornos do humor são crônicos e que 

necessitam de estratégias futuras de tratamento. É importante esclarecer ao portador da 

patologia e a seus familiares que recaídas podem ocorrer principalmente devido a 

acontecimentos estressantes da vida. Então, faz parte do tratamento reduzir o número e 

intensidade dos agentes estressores. Cada episódio, para um bom prognóstico, deve ser 

encarado com otimismo tanto pelo indivíduo quanto pela família, mesmo que o tratamento 

inicial não seja promissor (Sachs; Thase, 2000). 

 

Farmacoterapia para o transtorno depressivo maior 

Há 40 anos existem os medicamentos tricíclicos que se mostram específicos e 

eficientes para o tratamento do transtorno depressivo maior. O uso da medicação quase 

dobra a chance do indivíduo em depressão melhorar, porém, alguns não respondem bem ao 

primeiro tratamento (Kaplan et al., 2007b). 

Antes do surgimento dos Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonina (ISRSs), 

todos os antidepressivos eram tóxicos em doses elevadas e apresentavam muitos efeitos 

adversos. Compreendem os ISRSs a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, a bupropiona, a 

venlafaxina, a nefazodona e a mirtazapina que são igualmente eficientes, mais seguros e 
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apresentam melhor tolerância que os antidepressivos anteriores (Sheldon et al., 2004; 

Beasley et al., 2007). 

A principal indicação dos antidepressivos é o episódio depressivo maior, sendo que, 

os primeiros sintomas a melhorarem são os distúrbios no sono e no apetite, posteriormente 

são atenuados os problemas de agitação, ansiedade, falta de esperança, falta de energia, 

dificuldade de concentração, sentimento de impotência e redução da libido. 

Os ISRSs podem causar agitação, mal-estar gastrintestinal ou náuseas antes de 

reduzirem a depressão, porém esses efeitos adversos passam com o tempo. Uma grande 

preocupação quanto aos antidepressivos é sua letalidade quando ingeridos em doses 

excessivas (Sheldon et al., 2004). 

Utilizados no tratamento da depressão, os tricíclicos, tetracíclicos, a trazodona, 

alprazolan e a mirtazapina podem causar sedação. Os Inibidores da Monoamina Oxidase 

(IMAOs) não são muito escolhidos, pois exigem restrição alimentar de tiramina, do contrário 

causa crise hipertensiva (Beasley et al., 2007). 

Os IMAOs são utilizados quando o paciente não responde ao tratamento com outros 

antidepressivos. Fazem parte do grupo dos IMAOs a fenelzina, a iproniazida, a 

isocarboxazida, a harmalina, a nialamida, a pargilina, a selegilina, a toloxatona e a 

tranilcipromina, podendo causar os seguintes efeitos adversos: obstipação, confusão, perda 

da coordenação motora precisa, retenção urinária, excitação, convulsões, ganho de peso, 

hipotensão postural, boca seca, sedação e tremores. 

A combinação com álcool e outras drogas potencializa a letalidade dos 

antidepressivos quando em doses elevadas (Kaplan et al., 2007b). 

Lítio: é acrescido a um antidepressivo quando o mesmo se torna não-responsivo pra 

que o mesmo se torne responsivo. O mecanismo de ação do lítio é desconhecido e sabe-se 

que ele potencializa o sistema serotonérgico neuronal (Baldessarini; Tondo, 2000; Keck et 

al., 1996). 
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Liotironina: também é acrescido a um antidepressivo para que o mesmo se torne 

responsivo. Seus efeitos adversos incluem cefaléias e sensações de calor (Brunello et al., 

1999). 

L-triptofano: é um aminiácido precursor da serotonina e tem sido utilizado 

associado a um antidepressivo ou isoladamente. Quando empregado sozinho tem ação 

antidepressiva e hipnótica. Pode causar a síndrome de eosinofilia-mialgia que é caracterizada 

por fadiga, mialgia, dispnéia, exantemas e tumefação das extremidades (Brunello et al., 

1999). 

A combinação de medicamentos tricíclicos ou tetracíclicos com um IMAO também 

pode ser utilizada em pacientes que não respondem a diversos outros tratamentos. Porém, 

evita-se devido aos altos índices de efeitos adversos, tais como inquietação, tonturas, abalos 

musculares, sudorese, convulsões, hiperpirexia e até a morte (Baldwin, 2000; De Lima et al., 

1999).  

Antidepressivos tricíclicos: são utilizados no tratamento da depressão crônica ou 

profunda, e das fases depressivas na doença bipolar. São exemplos de tricíclicos a 

amitriptilina, a clomipramina, a desipramina, a imipramina, a nortriptilina e a doxepina. 

Podem causar os seguintes efeitos adversos: mania, obstipação, xerostomia, visão com 

acuidade diminuída, retenção urinária, dificuldade de concentração e aprendizagem, 

hipotensão postural e aumento do risco de morte súbita cardíaca (Kaplan et al., 2007a). 

Alguns antidepressivos podem causar convulsões, devido a esse efeito adverso 

utilizam-se anticonvulsivantes como a fenitoína ou o fenobarbital. Sendo que a fenitoína 

pode provocar efeitos adversos tais como, nistagmo, hirsutismo, hiperplasia gengival, ataxia, 

sedação e anemia. E, o fenobarbital pode provocar sonolência, dificuldade em acordar e para 

falar, problemas de coordenação e equilíbrio, vertigem com cefaléia, reações alérgicas 

cutâneas, artralgia, distúrbios do humor, anemia megaloblástica, osteomalácia e raquitismo. 
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Farmacoterapia para o transtorno bipolar I 

Além da carbamazepina, o lítio, o divalproato e a olanzapina são tratamentos ditos 

padrão para a fase maníaca do transtorno bipolar. Quando os pacientes são intolerantes ao 

tratamento padrão pode-se optar pelo uso da gabapentina ou da lamotrigina, apesar de sua 

eficácia ainda não estar totalmente definida. O topiramato além de ser um anticonvulsivante 

também apresenta benefícios em pacientes bipolares, porém pode causar fadiga, 

embotamento cognitivo e perda de peso (Kaplan et al., 2007a). 

Antipisicóticos típicos podem ser utilizados, porém os pacientes bipolares são 

particularmente sensíveis aos seus efeitos adversos. Já os antipscicóticos atípicos, como a 

olanzapina, são úteis no controle de curto prazo, como monoterapia, por possuir 

propriedades antimaníacas intrínsecas. 

Pacientes que não respondem bem ao uso de um estabilizador de humor podem se 

dar bem com o tratamento combinado de medicamentos, como por exemplo: lítio e ácido 

valpróico, lítio e carbamazepina e ácido valpróico, porém essas combinações devem ser 

monitoradas já que trazem o risco de neurotoxicidade e toxicidade hepática 

respectivamente. 

Lítio: é o tratamento padrão para o transtorno bipolar I. Seus substitutos são a 

carbamazepina ou o valproato quanto os efeitos adversos indicam a necessidade de troca do 

medicamento. Como efeitos colaterais têm-se: efeitos renais (sede, poliúria, e efeitos mais 

graves como compromentimento da função tubular), efeitos sobre a tireóide (bócio, 

mixedema), efeitos sobre o sistema nervoso central (perda de memória e tremor), efeitos 

dermatológicos (acne, psoríase), efeitos metabólicos (aumento de peso), efeitos 

gastrintestinais (diarréia). Normalmente o uso do lítio não é efetivo em casos graves, quando 

da presençca de transtorno esquizoafetivo, de sintomas mistos maníacos e depressivos, 

sintomas somáticos, abuso de álcool e uso de drogas, ciclagem rápida e quando não há 

histórico familiar para o transtorno bipolar I. 
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Valproato: é considerado, também, um medicamento de primeira escolha, além do 

fato de ser melhor tolerado por alguns pacientes que o líto e a carbamazepina. Também 

chamado de ácido valpróico, o valproato pode aprensentar os seguintes efeitos adversos: 

trombocitopenia, alopécia, tremor, aumento de peso, sedação e mal-estar gastrintestinal. 

Carbamazepina: interações medicamentosas indesejáveis torna a escolha da 

carbamazepina como uma segunda opção, já que é uma potente indutora de enzimas e pode 

baixar os níveis de outros medicamentos como o haloperidol, além de ser auto-indutora, ou 

seja, induz seu próprio metabolismo. Incluem em seus efeitos adversos náuseas, sedação, 

ataxia, toxicidade hepática, hiponatremia e supressão da medula óssea. 

Outros medicamentos utilizados no tratamento de pacientes bipolares incluem os 

benzodiazepínicos, geralmente empregados como tranqüilizantes, nestes incluem o 

lorazepam, clonazepam, clobazam, dentre outros. 
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ELETROMIOGRAFIA 

Moyers, em 1949, utilizou a eletromiografia (EMG) pela primeria vez na Odontologia, 

sendo que ela se apresenta como uma importante metodologia para a análise e diagnóstico 

da função muscular. A EMG se baseia na determinação de presença e registro da atividade 

elétrica do tecido muscular esquelético, o que permite identificar e descrever a função das 

unidades motoras por meio dos modelos de ativação muscular, a amplitude elétrica de 

ativação e as freqüências que constituem o registro eletromiográfico. A eletromiografia 

cinesiológica, para análise da função muscular, tem aplicação em muitas áreas da saúde, tais 

como a Odontologia, Medicina, Fisioterapia e Fonoaudiologia, que podem incluir o exame 

eletromiográfico de superfície como exame complementar para facilitar diagnósticos e 

estabelecer prognósticos mais precisos.  

Schimidt, em 1979, afirmou que o homem só pode produzir trabalho ou atuar sobre o 

meio ambiente por meio de seus músculos, válido para todo trabalho físico, inclusive para as 

chamadas “atividades intelectuais”, que seriam o falar e o escrever exigindo a ação apurada 

de determinados grupos musculares. A contração muscular ocorre por meio das muitas 

fibras musculares estimuladas de maneira não simultânea pela fibra nervosa motora, onde 

esse conjunto, forma o que se denomina unidade motora. O eletromiógrafo registra o 

estímulo propagado nas unidades motoras, que demarca uma derivação celular do potencial 

do músculo e pode ser usado como meio de auxílio diagnóstico de doenças musculares, tais 

como miastenia (debilidade muscular), miotonia (espasmos musculares tônicos) e paralisias. 

Jankelson, em 1990, verificou que o nível da atividade muscular no repouso, 

registrado por eletromiógrafo, é um método valioso para examinar a posição fisiológica do 

sistema estomatognático. Gibbs, et al. (1984) afirmou que a atividade eletromiográfica 

máxima do músculo masseter ocorre durante a posição de intercuspidação máxima e em 

oclusão cêntrica. Relatou também, que a melhor escolha para monitoramento da atividade 

geral, no músculo temporal e no músculo masseter, é o eletrodo de superfície, já que há 
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uma predominância de tipos mistos de fibras com distribuição variada nas diversas partes 

dos músculos levantadores da mandíbula. Altmann (1990) afirmou que o tônus muscular tem 

profunda relação com posturas bucais incorretas, podendo encontrar-se nessas situações 

hipotonia para músculos levantadores da mandíbula, língua, lábios e bochechas. 

Mioche et al. (1999) avaliaram 36 voluntários jovens que mastigaram cinco tipos de 

alimentos e, relataram que tanto a atividade eletromiográfica do músculo masseter como a 

do temporal aumentaram em função da textura dos alimentos. Foi verificado que o músculo 

temporal foi mais suscetível à variação da textura dos alimentos que o músculo masseter. O 

que significa dizer que a eletromiografia também é capaz de captar diferenças na atividade 

da musculatura da mastigação em função da variação da textura dos alimentos. 

Ferrario et al. (2002) na tentativa de correlacionar a oclusão e a atividade 

eletromiográfica, avaliaram a atividade eletromiográfica dos músculos da mastigação com o 

número de contatos oclusais em indivíduos jovens. Observaram que alterações na superfície 

oclusal podem alterar o desempenho dos músculos da mastigação, pela fato de que nos 

indivíduos com poucos contatos oclusais houve menor atividade eletromiográfica. 

Lous et al. (1970) foram os primeiros a documentar o uso da eletromiografia como 

uma ferramenta para avaliar a atividade dos músculos da mastigação em portadores de 

disfunção temporomandibular (DTM), demonstrando que na posição de repouso mandíbular, 

a atividade dos músculos temporal e masseter foi significativamente maior nesses indivíduos 

quando comparada com o grupo controle.  

Pedroni (2003) relatou que atualmente a eletromiografia continua sendo aplicada em 

estudos sobre pacientes com DTM com dor miofascial, descrevendo principalmente a 

atividade elétrica na posição de repouso mandibular, ou seja, a hiperatividade ou 

hipoatividade dos músculos nessa situação, o equilíbrio muscular na mastigação, no 

apertamento dental e na atividade parafuncional.  



Revisão da Literatura   37    

Alajbeg et al. (2003) avaliaram por meio da EMG a simetria da atividade dos 

músculos masseter, temporal e supra-hióides e o efeito de placa oclusal sobre essa 

assimetria em pacientes com DTM e em sujeitos saudáveis. Sendo que, as maiores 

assimetrias foram observadas nos músculos temporais. Após o tratamento, o nível de 

simetria do músculo temporal durante apertamento máximo aumentou significativamente. 

Os autores concluíram que a eletromiografia é um método valioso no registro da melhora de 

simetria de atividade dos músculos da mastigação após a aplicação de placa oclusal em 

pacientes com DTM.  

Santos et al. (2003) avaliaram, em indivíduos desdentados, a atividade 

eletromiográfica do músculo orbicular da boca, antes e após receberem próteses totais, e 

detectaram que ocorreu hiperatividade muscular quando do uso de próteses totais, o que 

demonstra que a eletromiografia é um método científico capaz de auxiliar os cirurgiões-

dentistas no diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde bucal. 

Contudo, sabe-se que eletromiografia de superfície ainda é uma técnica que necessita 

ser aprimorada e adaptada para ser difundida para o uso clínico. A mesma dificuldade 

encontrada em relação ao diagnóstico das disfunções musculares e articulares foi 

experimentada pelos pesquisadores em eletromiografia. A comparação entre estudos sempre 

foi prejudicada pela falta de padronização da metodologia. Apesar de ser uma técnica que 

permite o acesso a processos bioquímicos e fisiológicos dos músculos esqueléticos sem 

procedimentos invasivos, ela ainda apresenta limitações que comprometem o sucesso de sua 

utilização em qualquer um dos campos de aplicação (Acierno et al., 1995; De Luca, 1997; 

Klasser; Okeson, 2006). 

Em 1999 o projeto SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive 

Assessment of Muscles) estabeleceu regras para a utilização da eletromiografia de superfície 

para a pesquisa internacional. A padronização permitiu aos pesquisadores comparar 

diferentes trabalhos e trocar informações, pois estabeleceu o tipo de eletrodo, seu tamanho 



Revisão da Literatura   38    

e material, as configurações, os locais de captação do sinal, as formas de processamento, o 

tipo de filtro, entre outros cuidados (Merletti, 1999; Hermens et al., 1999). 

A impedância da pele, o momento do dia, a variabilidade entre os indivíduos e o 

posicionamento dos eletrodos são alguns dos fatores que podem interferir na captação da 

atividade eletromiográfica (Merletti, 1999; Hermens et al.,  1999; Klasser; Okeson, 2006). 

Ruf et al. (1997) relataram que nem todos os voluntários avaliados apresentaram o mesmo 

padrão de comportamento eletromiográfico, mesmo existindo significância estatística para a 

comparação entre os dados. Alguns voluntários tiveram comportamento eletromiográfico 

inverso ao da maioria do grupo testado. Os autores atribuiram esse acontecimento ao fato 

de existir uma variabilidade grande entre os indivíduos.  

Todavia, “é importante salientar que o uso da eletromiografia de superfície com o 

propósito de pesquisa tem o seu mérito cientifico” afirmaram Klasser e Okeson (2006). Os 

autores também salientaram que o controle adequado das condições dos exames 

eletromiográficos e o conhecimento dos pesquisadores permitirão o uso da EMG para 

contribuir para o diagnóstico e o tratamento das disfunções musculares e articulares.  

Atualmente, a eletromiografia de superfície tem sido muito mais que um exame 

complementar para o estudo anatômico, fisiológico e neurofisiológico do sistema músculo-

esquelético, e desenvolveu-se cada vez mais para possuir um caráter diagnóstico, de fácil 

aplicação, não produzir desconforto ao indivíduo, além de não interferir na fisiologia local da 

musculatura. Grande parte das pesquisas consideradas nesse trabalho tem como base a 

análise comparativa entre voluntários dentados completos e voluntários com alterações de 

oclusão ou reabilitação bucal, o que evidencia o fato da eletromiografia tornar possível o 

estudo científico das alterações na atividade muscular de acordo com fatores de variação 

como: tipo de reabilitação, alimentação, classificação da oclusão, hábitos de vida, entre 

outros fatores como o uso de medicamentos. 
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Desta forma, o uso da eletromiografia pode ter um papel imprescindível para o 

estudo de doentes psiquiátricos sob tratamento farmacológico. Acredita-se que o estudo 

desses indivíduos possa contribuir para o avanço do conhecimento funcional dos músculos 

mastigatórios a fim de esclarecer o quanto os mesmos são afetados pela medicação 

administrada.   
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FORÇA DE MORDIDA 

A força de mordida é obtida pela ação dos músculos levantadores da mandíbula e 

regulada por outros músculos do sistema muscular, assim como pelos sistemas neurológico, 

esquelético e dental (Linderholm; Wennström, 1970; Sheikholeslam et al., 1980; Ow et al., 

1989; Piancino et al., 2005; Kogawa et al., 2006; Sonnesen; Bakke, 2007), podendo ser 

mensurada por métodos diretos, como o dinamômetro, e indiretos, como imagens 

ultrassonográficas ou registros eletromiográficos ou mesmo associando os métodos indiretos 

(Shiau; Wang, 1993). 

Watt (1958) avaliou a força de mordida em voluntários com dentes naturais hígidos e 

encontrou forças que variaram entre 3 a 64 Kg em todos os dentes que ocluíam, não 

encontrando correlação entre a força de mordida, altura e peso dos indivíduos adultos. 

Helkimo et al. (1977) pesquisaram a relação entre a força de mordida máxima de 

dentes incisivos e primeiros- molares em relação ao gênero e a idade, concluindo que a força 

de mordida foi maior no homem, diminuindo com a idade, principalmente nas mulheres. 

Ono et al. (1992) concluiu que a força da musculatura mastigatória demonstra a 

quantidade adequada de força que uma pessoa possa ter para triturar e cortar alimentos, e 

influencia a habilidade do sistema mastigatório. 

Tsuga et al. (1998) avaliaram indivíduos de 80 anos de idade e concluíram que a 

força de mordida é importante para a função e a saúde do sistema mastigatório. 

Sonnesen e Bakke (2007) encontraram que a amplitude da força de mordida 

aumenta com a idade, e é maior nos homens quando comparados às mulheres (Regalo et 

al., 2008). 

Hatch et al. (2001) avaliaram 631 indivíduos dentados entre 37 e 80 anos de idade e 

concluíram que a maior massa muscular dos músculos da mastigação está presente nos 

indivíduos do gênero masculino. 
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Rentes et al. (2002) e Bonjardim et al. (2005) relatam que a força de mordida varia 

de acordo com a morfologia facial, com a estrutura física geral, com o gênero do indivíduo, 

com o estado da dentição e com a idade. 

Para Pereira et al. (2006) a força de mordida e o número de dentes funcionais são 

determinantes no desempenho mastigatório. E que, a força de mordida não é afetada pela 

disfunção temporomandibular, mas encontraram uma correlação entre a força de mordida 

máxima e o peso e a altura nos indivíduos com disfunção temporomandibular. 

Regalo et al. (2008) estudaram a força de mordida máxima na região de primeiros 

molares e de incisivos, em 41 índios brancos do Xingu e 41 indivíduos brasileiros, entre 18 e 

28 anos de idade, e concluíram que a força de mordida máxima foi maior na população 

indígena em ambas as regiões analisadas e bilateralmente e que, os índios tem uma maior 

força de mordida que as índias. 

Roldán et al. (2009) pesquisaram a força de mordida máxima nas regiões de molares 

e, incisiva variando-se a idade e medições dentro de uma mesma sessão e entre sessões 

distintas para averiguar a confiabilidade do teste e encontraram que a confiabilidade dentro 

da mesma sessão era substancialmente superior à confiabilidade entre sessões, que por sua 

vez foi superior à confiabilidade total em todas as regiões de mordida. A confiabilidade foi 

maior na região de mordida de incisivos.  

Pereira et al. (2009) investigaram a força de mordida em pacientes com desordem 

temporomandibular(DTM) subaguda antes e após o tratamento e constataram que a força 

de mordida molar máxima melhorou significantemente após o tratamento da DTM. 

Thongudomporn et al. (2009) testaram o quanto a força de mordida máxima 

contribui para os parâmetros da morfologia do osso alveolar, espessura alveolar, ou seja, 

forma e largura do arco. E, concluíram que a força máxima de mordida teve uma influência 

seletiva sobre a espessura alveolar e na forma, mas não na largura do arco. 
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Koc et al. (2010) revisando a literatura revelaram que fatores tais como, a presença 

de dor e disfunção temporomandibular, sexo, idade, morfologia craniofacial, fatores oclusais, 

dispositivos de gravação e as técnicas são fatores importantes na determinação da força de 

mordida. Portanto, deve-se ter cuidado quando se compara os valores de força de mordida 

relatados em pesquisas. 

Yousefzadeh et al. (2010) pesquisaram a força de mordida máxima entre negros do 

leste africano e brancos e não encontraram diferença estatisticamente significante. 

Jofré et al. (2010) verificaram a relação entre força de mordida molar máxima e a 

perda de osso marginal, mas não encontraram nenhuma relação entre elas. 
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EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA 

Kurth (1942) salientou que conhecer os parâmetros relacionados com os ciclos 

mastigatórios é de grande importância para a Odontologia.  

Segundo Brown (1975) o estudo dos movimentos mandibulares tem importantes 

aplicações em muitos campos da Odontologia, onde os padrões de movimentação deveriam 

ser considerados em conjunto com a articulação mandibular, com o sistema de articulações 

sinoviais, com os músculos e com as estruturas associadas, quando houvesse uma 

suspensão dos movimentos normais da mandíbula. 

Bates et al. (1976) descreveram a forma do ciclo mastigatório, tanto na dentição 

natural quanto em indivíduos usuários de próteses dentais, após a mastigação de vários 

tipos de alimentos. O padrão do ciclo mastigatório apresentou poucas variações num mesmo 

indivíduo, porém variou bastante entre indivíduos, sendo influenciado pela oclusão e pela 

consistência, tipo, tamanho e textura do bolo alimentar. Os autores verificaram que os 

indivíduos mastigam pelo lado no qual ocorre o maior número de contatos dentais sendo 

que, se estes forem iguais dos dois lados, a mastigação será bilateral alternada e o bolo 

alimentar movido de um lado para o outro de forma consistente e regular.  

O padrão mastigatório normal foi estudado por Wickwire et al. (1981) em crianças 

com dentição decídua, mista e permanente. Estes pesquisadores relataram que o padrão dos 

ciclos mastigatórios é bem estabelecido em crianças com dentição decídua, caracterizado por 

grandes excursões laterais durante o movimento de abertura bucal, sendo maior que a 

excursão lateral de fechamento. Por volta dos doze ou quatorze anos, o padrão típico muda 

completamente e, se caracteriza por um padrão de abertura sagital e fechamento lateral.  

Gibbs et al. (1982) também estudaram o padrão mastigatório típico comparando-o 

entre crianças com dentição decídua, mista e permanente, e adultos. Os registros foram 

realizados durante a mastigação orientada de alimentos de consistências macia e dura. Os 

resultados demonstraram que a mastigação em adultos e crianças com oclusão normal 
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caracterizava-se pelo contato dental, pausa na posição de intercuspidação máxima e amplos 

movimentos laterais. O padrão mastigatório em crianças com dentição decídua caracterizava-

se por amplos movimentos laterais na abertura (maior que o de fechamento). Com o 

aumento da idade, o padrão se alterava, caracterizado pela abertura medial e amplo 

movimento lateral de fechamento bucal. Estes autores também verificaram que os alimentos 

mais duros provocam excursões laterais mais amplas nos adultos e mais mediais nas 

crianças.  

Para Ramfjord e Ash (1984), a oclusão adequada possibilita a mastigação bilateral, 

alternada e multidirecional, o que proporciona a distribuição homogênea do alimento sobre a 

superfície dos dentes tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, com distribuição 

uniforme das forças mastigatórias nos tecidos de suporte dos dentes, o que facilita a 

estabilidade dos tecidos periodontais e da própria oclusão. Na mastigação bilateral alternada 

a atividade muscular é bilateralmente sincrônica. Para estes pesquisadores, a mastigação 

realizada com movimentos unilaterais não é ideal.  

Ao estudar a eficiência mastigatória em 1984, Carlsson concluiu que a idade 

relacionada ao estado da oclusão explicava a maioria dos casos de diminuição na eficiência e 

que a idade por si só pouco influenciava. Em seu estudo, verificou que a eficiência 

mastigatória era muito menor em pacientes portadores de próteses totais quando 

comparada com a eficiência mastigatória dos indivíduos com dentes naturais, com próteses 

fixas sobre os dentes naturais ou com implantes osteointegrados. Para este autor, a melhor 

garantia de uma boa eficiência mastigatória com o passar da idade, era manutenção de uma 

quantidade razoável de dentes naturais e saudáveis na cavidade da boca.  

van der Bilt et al. (1993) compararam a eficiência mastigatória de um grupo de 

indivíduos com perda, em média, de seis dentes posteriores e, de um grupo controle com 

dentição completa. Verificaram que o número de ciclos mastigatórios para preparar o 

alimento para deglutição era significativamente maior para os participantes do grupo 



Revisão da Literatura   45    

experimental do que para o grupo controle, mas não encontraram correlação entre a 

eficiência mastigatória e o número de ciclos mastigatórios dentro dos grupos estudados.  

Enlow (1993) afirmou que ao contrário da sucção, que é um comportamento 

instintivo, a mastigação é um comportamento adquirido, onde o bebê descobre o processo 

mastigatório. Com o início do uso do sistema mastigatório, ocorrem alterações estruturais e 

funcionais subsequentes no esqueleto facial. Dentro de um sistema estímulo – respostas, 

observam-se mudanças específicas do sistema músculo – esqueleto associado à função 

mastigatória.  

Felício (1994) afirmou que a mastigação é o estímulo para a continuidade e 

manutenção da saúde muscular, articular e periodontal do sistema estomatognático e que 

algumas maloclusões poderiam ser oriundas de mastigação insuficiente, maus hábitos e má 

postura alimentar. 

Vários trabalhos utilizaram a eletromiografia para avaliar a ativação dos músculos 

mastigatórios durante a mastigação (Kashiwagi et al., 1995; Blanksma; Van Eijden, 1995; 

Hermens et al., 1999; Bazzotti, 1999; Buzinelli; Bérzin, 2001; González et al., 2002; 

Tomiyama et al., 2004). 

 O sinal eletromiográfico obtido em situações dinâmicas como a mastigação é 

considerado importante fonte de informações clínica e cinesiológica (Bazzotti, 1999; Sgobbi 

de Faria; Bérzin, 1998; Rilo et al., 1997; Michelotti et al., 1997). 

Kiliaridis (1995) também estudou o efeito do treino mastigatório em relação à força e 

resistência dos músculos mastigatórios. O grupo experimental mastigou uma goma dura 

especial, por uma hora diária, durante vinte e oito dias. Registrou-se a máxima força e a 

duração de mordida. Houve aumento significativo no grupo experimental, em relação à 

máxima força de mordida. O autor concluiu que exercícios mastigatórios sistemáticos 

produzem aumento significativo da força mastigatória, especialmente em músculos fracos. 
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A mastigação é o primeiro passo do processo digestório e é considerada uma das 

funções mais importantes do sistema estomatognático, estando diretamente relacionados 

com a manutenção dos arcos dentais, com a estabilidade da oclusão e com o estímulo 

funcional, principalmente sobre o periodonto, músculos e articulações (Karkazis; Kossioni, 

1997). 

De Luca (1997) afirmou que é por meio da integral da envoltória do sinal 

eletromiográfico que é feita a análise da eficiência e do desempenho do ciclo mastigatório.  

Karkazis e Kossioni (1997) avaliaram em seus estudos o efeito da consistência de 

alimento duro e macio (cenoura e chiclete) sobre a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter durante a mastigação em indivíduos jovens (vinte e dois a trinta e dois anos), 

Classe I de Angle, sem disfunções. Consideraram a média da atividade eletromiográfica 

integrada durante a mastigação, a velocidade mastigatória (número de ciclos em dez 

segundos), a duração do ato mastigatório e a duração do ciclo mastigatório. Verificaram que 

para o alimento duro, a média dos valores da atividade eletromiográfica integrada e a 

velocidade mastigatória foi significantemente maior e para o chiclete somente o ciclo 

mastigatório foi maior. Não houve diferenças quanto a duração do ato mastigatório 

considerando os dois alimentos. 

Youssef et al. (1997) buscou determinar as diferenças entre sexos durante a 

mastigação, por meio da análise da atividade eletromiográfica dos músculos masseter e 

temporal. Os resultados mostraram que os homens apresentaram ciclos mastigatórios mais 

curtos, maior velocidade e maior força mastigatória, quando comparados às mulheres. 

Henrikson et al. (1998) avaliaram a eficiência e a habilidade mastigatória de jovens 

do sexo feminino, com oclusão normal e maloclusão de classe II, dessa forma, associando 

eficiência e habilidade mastigatória com sinais e sintomas de disfunções 

temporomandibulares. Os autores concluíram que a eficiência e a habilidade mastigatória 
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eram, parcialmente, dependentes da oclusão e que, os sintomas de disfunção 

temporomandibular influenciaram a eficiência e a habilidade. 

Yamashita et al. (1999) ao revisarem a literatura, concluíram não haver um padrão 

mastigatório ideal que pudesse ser usado clinicamente ou em pesquisas para garantir a 

saúde do sistema mastigatório e nem predizer a eficiência mastigatória. A parte mais 

importante do ciclo mastigatório está próxima da máxima intercuspidação onde os contatos 

deslizantes ocorrem. 

 Papargyriou et al. (2000) também verificaram que o padrão dos movimentos 

mandibulares durante a mastigação é influenciado por vários fatores centrais e periféricos. 

Num estudo longitudinal em crianças com duração de seis anos, ficou evidente que o padrão 

dos ciclos mastigatórios varia durante o crescimento, sendo possivelmente decorrentes das 

modificações anatômicas, maturação do sistema nervoso e alteração das demandas 

funcionais.  

A função mastigatória, por meio da dinâmica mandibular fisiológica, propicia 

estímulos mecânicos adequados à cabeça da mandíbula e ligamento periodontal, principais 

meios de adaptação para o crescimento e desenvolvimento facial, assim como para a 

manutenção dos processos adaptativos, presentes por toda a vida (McNeill, 2000). 

A função mastigatória (definida como o desempenho mastigatório) tem sido muitas 

vezes medida pela determinação da capacidade de um indivíduo de moer ou triturar 

determinado alimento e muitos fatores influenciam o desempenho do sistema mastigatório, 

tais como a perda dos dentes, restaurações nos dentes posteriores, a força de mordida, 

idade e sexo, contatos oclusais e função motora (van der Bilt, 2002). 

Mizumori et al. (2003) avaliaram a influência da textura do alimento na lateralidade 

do movimento mastigatório em dez sujeitos saudáveis entre vinte e quatro e vinte e oito 

anos de idade, de ambos os sexos, sem sinais de disfunção temporomandibular. Diferenças 
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significativas foram verificadas entre os alimentos mais duros e os mais moles. Os alimentos 

mais duros provocam maior lateralidade mandibular 

Peyron et al. (2004) estudaram a influência da idade na habilidade dos indivíduos 

adaptarem o sistema mastigatório à dureza dos alimentos, concluindo que: com o aumento 

da idade o número de ciclos mastigatórios aumentou para o mesmo alimento ser triturado, 

porém a capacidade de adaptação do sistema estomatognático é grande e as funções se 

mantêm. 

Piancino et al. (2005a) estudaram a coordenação neuromuscular dos músculos 

masseter e temporais durante a mastigação, em mulheres de 24 anos, com oclusão normal. 

A análise eletromiográfica durante os ciclos mastigatórios mostrou que a atividade 

eletromiográfica era mais elevada no músculo do masseter homolateral ao lado de 

mastigação do que no músculo contralateral, enquanto que os músculos temporais 

apresentavam atividades eletromiográficas similares. Na comparação da mastigação de um 

bolo alimentar duro versus um bolo alimentar macio, a atividade durante a mastigação do 

bolo alimentar duro foi maior no músculo masseter contralateral que a do músculo masseter 

homolateral, indicando o equilíbrio neuromuscular do sistema estomatognático e a sua 

capacidade de se adaptar a diferentes cargas mastigatórias. 

Oliveira et al. (2006) analisando a amplitude eletromiográfica dos ciclos mastigatórios 

em indivíduos surdos (controles) concluíram que os valores de RMS (raiz quadrada média) 

obtidos da seleção de janelas de 250ms, em períodos relativamente estáveis do sinal 

eletromiográfico de ciclos mastigatórios não sofreram mudanças relativas ao tempo de 

coleta, em ambos os grupos estudados. 

Segundo Regalo et al. (2006a) a eletromiografia tem se constituído em um 

importante instrumento para a investigação das bases fisiopatológicas das alterações que 

acometem o desempenho da musculatura facial durante a mastigação. 
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Peyron e Woda (2006) descreveram que a idade exercia um papel importante nos 

indivíduos mais idosos a percepção era diminuída e, consequentemente levavam mais tempo 

para reagir. Se suas dentições estavam relativamente completas e saudáveis, precisavam 

simplesmente de aumentar o número de ciclos mastigatórios para uma determinada 

quantidade de alimento. E, naturalmente, a textura dos alimentos também influenciava, pois 

quanto mais duro era o alimento maior era o número de ciclos mastigatórios. 

Mishellany-Dutour et al. (2008) avaliaram o impacto da idade e da dentição na 

função mastigatória. O grupo 1 era constituído de indivíduos completamente dentados 

(idade 35,6 + / - 10,6 anos), o grupo 2 era constituído por indivíduos idosos completamente 

dentados (idade 68,8 + / - 7,0 anos) e o grupo 3 era constituído por indivíduos idosos 

usuários de prótese total (idade 68,1 + / - 7,2 anos). Indivíduos idosos dentados utilizavam 

maior número de ciclos mastigatórios para chegar ao limiar de deglutição dos alimentos do 

que os indivíduos mais jovens, com o tamanho das partículas de alimento menores, 

sequências mastigatórias mais longas, e maior atividade eletromiográfica tanto para 

amendoins quanto para cenouras. Além disso, os indivíduos usuários de próteses totais 

utilizavam maior número de ciclos mastigatórios do que os indivíduos idosos dentados para 

chegar ao limiar de deglutição de amendoins, com partículas de alimento maiores, apesar do 

maior número de ciclos mastigatórios, maior tempo de duração da seqüência mastigatória e 

maior atividade eletromiográfica. A função mastigatória foi, portanto, adaptada ao 

envelhecimento, mas foi prejudicada nos usuários de próteses totais, onde os seus aparelhos 

protéticos não se adaptavam perfeitamente ao aparelho mastigatório deficiente. 

 Vianna-Lara et al. (2009) compararam a eletromiografia de superfície dos músculos 

masseter e temporal nos diferentes padrões faciais, concluindo que os diferentes tipos de 

padrão facial vertical não determinam padrões distintos na atividade eletromiográfica, 

durante o repouso e mastigação bilateral. Ap Biasotto-Gonzalez et al. (2010) compararam 

pela eletromiografia a atividade dos músculos masseter, temporal e suprahióideos, a 
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mastigação de diferentes materiais em indivíduos com oclusão normal, sem história de 

desordem temporomandibular, mostrando que o parafilme e o rolete de algodão 

apresentaram menor coeficiente de variação, sendo considerados como melhores materiais 

para serem utilizados nos estudos eletromiográficos na condição clínica de mastigação. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente: 

1) A atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal na condição de 

repouso e nas condições clínicas posturais da mandíbula (lateralidade direita e esquerda, 

protrusão e contração voluntária máxima),  

2) A força de mordida molar máxima direita e esquerda e 

3) A eficiência mastigatória de indivíduos que apresentavam esquizofrenia e 

transtornos do humor que faziam uso de medicamentos (grupos tratados) com indivíduos 

que não apresentavam patologias e que não faziam uso de medicamentos (grupo controle). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias 

Vitti” do Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – USP (Figura 1), sob 

responsabilidade da Profa. Dra. Simone Cecilio Hallak Regalo e colaboração do Prof. Dr. 

Jaime Eduardo Cecilio Hallak, Chefe do Setor de Psiquiatria e responsável pelo do 

Laboratório de Neuropsiquiatria Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. A coleta dos dados realizada nos voluntários do grupo tratado e 

controle ocorreram respectivamente: em uma sala adaptada na ala psiquiátrica (3º andar) 

do Hospital das Clínicas e no Laboratório de Eletromiografia da Faculdade de Odontologia 

ambos localizados no Campus Universitário de Ribeirão Preto - USP. 

 

 
Figura 1. Eletromiógrafo no laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do 
Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

Os participantes do estudo foram devidamente esclarecidos sobre as condições do 

presente estudo e assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. A presente 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com o processo n° 

2004.1.296.58.4.  
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Foram analisados eletromiograficamente os músculos masseter e temporal em 

diversas situações clínicas, obtidas as forças de mordida molar máxima direita e esquerda e 

a eficiência mastigatória em 80 indivíduos, com idade média de 35 anos (± 6anos) de ambos 

os sexos, assim distribuídos: 

 

Grupo n° de 

indivíduos 

Patologia  Tratamento básico 

1 =  

tratado 

20 Esquizofrênicos 

(subtipo paranóide) 

Antipsicóticos diversos 

2 = 

 tratado 

20 Transtornos do Humor 

(Depressão Maior e Transtorno 

Bipolar tipo I) 

Antidepressivos e 

Estabilizadores do Humor 

3 = 

controle* 

40 Sem patologias Não medicados 

*os indivíduos controle foram pareados sujeito a sujeito  

 

SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS VOLUNTÁRIOS CONTROLE E TRATADO 

 

Grupo Controle 

Para a seleção da amostra foram determinados critérios de inclusão e exclusão por meio 

de anamnese e exames clínicos. Na anamnese foram obtidas informações referentes aos dados 

pessoais, histórico médico, histórico dental, presença de hábitos parafuncionais, possíveis sinais e 

sintomas clínicos de disfunção temporomandibular. Dentre os critérios de inclusão odontológicos 

foram selecionados indivíduos que não relatavam qualquer sinal ou sintoma doloroso na 

face, incluindo a articulação temporomandibular, e que possuía na arcada dental a presença 

de, pelo menos, de incisivos até primeiros molares, tanto superiores quanto inferiores, 
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estando restaurados, direta ou indiretamente, e/ou hígidos. Não foram selecionados 

indivíduos que faziam uso de aparelhos ortodônticos. 

 

Grupo Tratado 

A seleção dos pacientes voluntários para os Grupos 1 e 2 foi realizada pelos médicos 

residentes do setor de psiquiatria, Dr. Joel Porfirio Pinto e Dr. João Paulo Maia de Oliveira, 

supervisionados pelo Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecilio Hallak. Os critérios para determinação 

da doença, seja ela esquizofrenia ou transtorno do humor foram estritamente médicos, 

levando em consideração o DSM-IV-TR e a décima Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10). A participação da equipe 

odontológica no trabalho se restringiu apenas a avaliação proposta na metodologia deste 

estudo.  

A abordagem inicial aos pacientes tratados para conhecimento sobre os objetivos e 

desenvolvimento da pesquisa foi realizada primeiramente pelo médico. Pacientes portadores 

das patologias em crise aguda de sua doença, imobilizados em macas ou cadeiras, não 

foram abordados. Somente após o aceite de participação voluntária dos pacientes, os 

mesmos eram encaminhados para que tomassem conhecimento da metodologia que seria 

utilizada; posteriormente eram submetidos ao exame clínico da cavidade da boca e estando 

de acordo com os critérios de inclusão propostos pelo estudo, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido era lido e assinado pelo voluntário. 

Os voluntários do Grupo 3 foram estudantes e/ou funcionários de várias Unidades do 

Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Os grupos tratados e controle foram pareados sujeito a sujeito (gênero, idade, peso, 

altura). 
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ELETROMIOGRAFIA 

Para o registro eletromiográfico foram utilizados cinco canais do sistema Myosystem - 

BR1 – DataHominis Ltda (Uberlândia, MG, Brasil) (Figura 2), com aquisição simultânea, 

aterramento comum a todos canais, filtros de baixa passagem de 10 Hz a 5KHz; impedância 

de entrada dos canais de 10 GΩ em modo diferencial, 12 bites de faixa de resolução 

dinâmica, faixa de amplitude -10V a +10V e freqüência de amostragem por canal de 2KHz. 

Para visualização e processamento dos sinais foi utilizado o programa Myosystem I versão 

3.5 (Uberlândia, MG, Brasil) que também permitiu, após a digitalização, que os sinais fossem 

analogicamente amplificados com um ganho de 1000x, filtrados por um filtro passa-banda de 

0,01-1,5kHz e amostrados por uma placa conversora A/D de 12 bites com freqüência de 

aquisição de 2 kHz. 

Eletrodos ativos diferenciais de superfície (duas barras de cloreto de prata, de 10 mm 

de comprimento por 2 mm de largura, afastadas em 10mm, com impedância de entrada de 

10GΩ e taxa de rejeição do modo comum de 130dB a 60Hz) (Figura 3), foram usados neste 

estudo. A pele da região de colocação dos eletrodos recebeu limpeza com álcool e tricotomia 

quando necessária. Os eletrodos ativos diferenciais foram posicionados sobre a pele na 

região do ventre de ambos os masseteres direito e esquerdo, e sobre a pele na região da 

porção anterior do músculo temporal direito e esquerdo. A posição dos eletrodos foi 

determinada seguindo as recomendações de Cram et al. (1998) que preconizam o teste de 

função muscular, e foram fixados por esparadrapos adesivos com a maior extensão das 

barras em sentido perpendicular à direção das fibras musculares. Um eletrodo circular de aço 

inoxidável (três centímetros de diâmetro) também foi usado como eletrodo de referência 

(eletrodo terra) (Figura 4), fixado sobre a pele da região do dorso do punho.  
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 Figura 2. Myosystem – BR1 – DataHominis Tecnologia Ltda. 

 

  

Figura 3.  Eletrodos ativos de superfície. 

 

 

Figura 4. Eletrodo circular de aço inoxidável (eletrodo de referência). 
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Previamente à realização de cada experimento, foram dadas as instruções e 

explicações necessárias, solicitando sempre aos voluntários que permanecessem o mais 

calmo possível, respirando lenta e pausadamente. Os voluntários foram orientados e 

treinados para que realizassem previamente todos os movimentos mandibulares que seriam 

avaliados durante os exames para assegurar a confiabilidade nos procedimentos. 

Os sinais eletromiográficos foram coletados pelo tempo de cinco segundos durante o 

repouso e em diferentes condições clínicas, como protrusão, lateralidade direita e esquerda 

e, por tempo de quatro segundos nas condições de contração voluntária máxima (fator 

normalizante) e apertamento dental com parafilme. A coleta foi realizada também durante os 

movimentos de mastigação habitual com amendoim e uva-passa e mastigação não-habitual, 

com o uso de parafilme. 

O parafilme é um material inerte que se constitui em uma folha de parafina (Parafilm 

M®) que foi dobrada (18x17x4mm, peso 245mg) e colocada em ambos os lados da arcada 

dental durante o apertamento dental e durante a mastigação não-habitual (Figura 5).  

 

 

 

  

   

 

Figura 5. Parafilme - folha de parafina (Parafilm M®) que foi dobrada (18x17x4mm, peso 
245mg) 

 

O registro das atividades musculares durante mastigação habitual foi executada 

durante dez segundos com os indivíduos mastigando 5 amendoins e depois mastigando 6 

uvas passas (cinco gramas de cada um). O registro das atividades musculares durante a 

mastigação não habitual também ocorreu durante dez segundos. Nesta mastigação, um 
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movimento de curta excursão de abertura e fechamento, do tipo charneira, foi solicitado 

para reduzir os efeitos da mudança de comprimento x tensão do músculo, típico em registros 

dinâmicos (De Luca, 1997).  

Durante a coleta dos dados eletromiográficos, os voluntários permaneceram sentados 

confortavelmente em uma cadeira (tipo escritório), com os braços junto ao corpo e as mãos 

apoiadas sobre as coxas. Foram analisados os músculos masseter direito (MD), masseter 

esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE).  

 

FORÇA DE MORDIDA  

Os registros da força de mordida foram realizados após os exames eletromiográficos. 

O aparelho usado para a determinação da força de mordida foi um dinamômetro digital, 

modelo IDDK (Kratos, Cotia, SP, Brasil), com capacidade até 100Kgf, adaptado às condições 

bucais, pertencente ao Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. O aparelho possui escala em 

Kgf ou N, uma tecla “set-zero” que permite o controle exato dos valores obtidos e também 

registro de “pico”, que facilita a leitura da força máxima durante a obtenção dos valores. É 

provido de duas hastes que contém nas extremidades discos de teflon, sobre os quais é 

aplicada a força a se registrar. Sua célula de carga de precisão elevada e circuito eletrônico 

para indicar a força fornecem medidas precisas e de fácil leitura no seu visor digital (Figura 

6). 



Material e Métodos   61 

 

Figura 6. Dinamômetro IDDK Kratos 

 

As medidas foram realizadas na região do primeiro molar permanente direito e 

esquerdo, por ser a região onde desenvolvemos a maior força de mordida (Regalo et al., 

2008). As medidas da força de mordida foram coletadas com os voluntários sentados numa 

cadeira de escritório com os braços estendidos ao longo do corpo e as mãos estendidas 

sobre as coxas. O dinamômetro, a cada troca de voluntário, era limpo com álcool e protegido 

com dedeiras de látex descartáveis (Wariper-SP), posicionadas nas hastes de mordida do 

aparelho como medida de biossegurança. Os indivíduos eram orientados e treinados para 

realizar o teste de morder as hastes, para assegurar a confiabilidade no procedimento. 

Foram obtidas três medidas de cada lado (tomadas em Kgf), alternando o lado direito 

e esquerdo, com intervalo de dois minutos entre cada mordida. A força de mordida foi obtida 

pela média das três medidas para cada lado (Sonnesen et al., 2001; Kogawa et al., 2006). 

 



Material e Métodos   62 

EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA 

A eficiência do ciclo mastigatório dos voluntários dos grupos estudados foi verificada 

por meio da integral da envoltória do sinal eletromiográfico, sendo este valor em 

microvolts/segundo, durante a unidade de tempo. Nos sinais eletromiográficos colhidos 

durante a mastigação, os valores foram obtidos dos ciclos mastigatórios da coleta do sinal 

durante 10 segundos. Os dados foram normalizados pela integral da envoltória do sinal 

coletado durante a contração voluntária máxima. 

 

ANÁLISE DOS DADOS E ESTATÍSTICA  

Os sinais eletromiográficos foram processados no programa Myosystem - Br1 versão 

3.5. Após a digitalização, os sinais foram analogicamente amplificados (com um ganho de 

1000x), filtrados (filtro passa-banda de 0,01-1,5kHz) e amostrados por uma placa conversora 

A/D de 12 bites com freqüência de aquisição de 2KHz. O sinal eletromiográfico bruto foi 

utilizado para derivar valores de amplitude eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da raiz 

quadrada da média (RMS). Os valores da RMS obtidos durante a CVM foram utilizados para a 

normalização dos valores nas demais situações clínicas. Os dados eletromiográficos foram 

normalizados e submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 17.0 

(SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). Para a eficiência mastigatória, foram utilizados os valores da 

integral da envoltória nas mastigações habitual e não habitual, normalizados pelo valor da 

integral da envoltória do sinal eletromiográfico durante a contração voluntária máxima 

(CVM), colhido por quatro segundos. 

Foi realizada a análise descritiva (médias, desvios padrão, valor máximo e valor 

mínimo), para cada variável. Os valores obtidos foram comparados pela ANOVA.  
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MEDICAMENTOS UTILIZADOS NOS GRUPOS TRATADOS 

Foram registrados a utilização dos seguintes medicamentos nos grupos tratados 

(Tabelas 1 a 5): 

 

Tabela 1: Antipsicóticos e as dosagens utilizadas no tratamento dos pacientes do grupo 
com esquizofrenia. 

ANTIPSICÓTICO CLASSIFICAÇÃO DOSAGENS 

Olanzapina Atípico 10, 15, 20 e 30 mg/dia 

Clozapina Atípico 150, 200 e 750 mg/dia 

Risperidona Atípico 5 mg/dia 

Haloperidol Típico 2,5 e 7,5 mg/dia 

Quetiapina Atípico 150 e 600 mg/dia 

 

Tabela 2: Outros medicamentos utilizados no tratamento dos pacientes do grupo com 
Esquizofrenia. 

MEDICAMENTO DOSAGENS FINALIDADE 

Diazepam 10 mg/dia Tratar ansiedade e causa 

relaxamento muscular 

Biperideno 4 mg/dia Antiparkinsoniano 

Ácido Valpróico 1g/dia Anticonvulsivante e 

estabilizador de humor 
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Tabela 3: Medicamentos e suas finalidades terapêuticas no tratamento dos pacientes do 
grupo com Transtorno Bipolar. 

MEDICAMENTO DOSAGENS FINALIDADE 

Risperidona 4 mg/dia Antipsicótico atípico 

Olanzapina 15 e 20 mg/dia Antipsicótico atípico 

Aripiprazol 15 mg/dia Antipsicótico atípico 

Carbonato de Lítio 900, 1050 e 1500 

mg/dia 

Estabilizador de humor 

Ácido Valpróico 1250 e 1500 mg/dia Anticonvulsivante e 

estabilizador de humor 

Carbamazepina 1200 mg/dia Anticonvulsivante e 

estabilizador de humor 

Topiramato 50 mg/dia Anticonvulsivante 

Lorazepam 2, 4 e 8 mg/dia Tranquilizante 

Clonazepam 2 mg/dia Tranquilizante 

Clobazam 20 mg/dia Tranquilizante 

Bupropiona 150 e 300 mg/dia Antidepressivo atípico 

Biperideno 2 mg/dia Antiparkinsoniano  

 
 
 
 
 

Tabela 4: Antidepressivos, e suas dosagens, utilizados no tratamento dos pacientes do 
grupo com Depressão. 

ANTIDEPRESSIVO CLASSIFICAÇÃO DOSAGENS 

Imipramina Antidepressivo tricíclico 75 mg/dia 

Tranilcipromina IMAO 30 mg/dia 

Fluoxetina ISRS 20 e 40 mg/dia 

Paroxetina ISRS 20 mg/dia 

Clomipramina Antidepressivo tricíclico 175 mg/dia 

Mirtazapina ISRS 30 mg/dia 
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Tabela 5: Outros medicamentos utilizados no tratamento dos pacientes do grupo com 
Depressão. 

MEDICAMENTO DOSAGENS FINALIDADE 

Clonazepam 1, 2 e 6 mg/dia Tranqüilizante 

Quetiapina 50 e 800 mg/dia Antipsicótico atípico 

Risperidona 2 mg/dia Antipsicótico atípico 

Fenitoína  Anticonvulsivante 

Fenobarbital  Anticonvulsivante 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 
 



Resultados   67 

5. RESULTADOS 

 

Dados Eletromiográficos 

Como descrito na metodologia, os exames eletromiográficos foram realizados durante 

o desenvolvimento de atividades posturais como repouso, protrusão, lateralidade direita e 

lateralidade esquerda e contração voluntária máxima; e atividades dinâmicas como 

mastigação habitual de amendoim e uvas passas, e mastigação não habitual, de parafilme. 

Os exames avaliaram a atividade dos músculos masseter direito, masseter esquerdo, 

temporal direito e temporal esquerdo. Os dados de atividade eletromiográfica foram 

normalizados, tabelados e verificou-se que eles se distribuíram de maneira normal. Os 

resultados das atividades posturais e das dinâmicas foram analisados de forma 

independente, principalmente porque os valores das atividades posturais derivaram da RMS 

e os valores das mastigações, derivaram da integral da envoltória, sendo assim, estão 

apresentados abaixo de forma separada. 
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Atividades Posturais 

 

REPOUSO 

Durante o repouso, notou-se maior atividade eletromiográfica nos voluntários com 

esquizofrenia (Grupo 1) e com transtornos do humor (Grupo 2) quando comparada com a 

atividade do grupo controle (Grupo 3), com diferenças estatísticas significantes. A atividade 

eletromiográfica do grupo com transtornos do humor foi maior em relação ao grupo com 

esquizofrenia para todos os músculos analisados exceto para o músculo temporal esquerdo, 

onde a atividade foi maior no grupo com esquizofrenia (Figura 7 e Tabela 6).  

 

Figura 7. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a condição clínica de repouso. 
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Tabela 6. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos três grupos durante a condição clínica de repouso. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 0,11 ±0,04   
Masseter Direito Grupo 2 20 0,25 ±0,06 ** 

 Grupo 3 40 0,07 ±0,01  

Grupo 1 20 0,14 ±0,02   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 0,32 ±0,08 ** 

 Grupo 3 40 0,07 ±0,009  

Grupo 1 20 0,21 ±0,03   
Temporal Direito Grupo 2 20 0,31 ±0,06 ** 

 Grupo 3 40 0,09 ±0,03  

Grupo 1 20 0,28 ±0,11   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 0,25 ±0,03 * 

 Grupo 3 40 0,08 ±0,01  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
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LATERALIDADE DIREITA 

Durante a análise dos dados gerados pela manutenção da posição lateralidade 

direita, os grupos com esquizofrenia e transtornos do humor revelaram um padrão de 

contração eletromiográfica maior que o grupo controle para todos os músculos. A atividade 

eletromiográfica nos voluntários com esquizofrenia apresentou um equilíbrio entre os lados 

direito e esquerdo para os músculos masseter e temporal. A atividade eletromiográfica nos 

voluntários com transtornos do humor foi muito maior para todos os músculos e grupos com 

exceção do músculo temporal esquerdo, onde a atividade foi maior no grupo com 

esquizofrenia (Figura 8 e Tabela 7). 

 

 

Figura 8. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a condição clínica de lateralidade direita. 
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Tabela 7. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos três grupos durante a condição clínica de lateralidade direita. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 0,18 ±0,05   
Masseter Direito Grupo 2 20 0,37 ±0,14 * 

 Grupo 3 40 0,08 ±0,01  

Grupo 1 20 0,18 ±0,04   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 0,5 ±0,16 ** 

 Grupo 3 40 0,09 ±0,01  

Grupo 1 20 0,22 ±0,03   
Temporal Direito Grupo 2 20 0,39 ±0,08 ** 

 Grupo 3 40 0,12 ±0,02  

Grupo 1 20 0,23 ±0,05   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 0,21 ±0,04 ** 

 Grupo 3 40 0,08 ±0,01  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
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LATERALIDADE ESQUERDA 

Quando se analisou a manutenção da posição de lateralidade esquerda verificou-se 

novamente uma hiperativação de todos os músculos analisados para o grupo com transtorno 

de humor. Houve diferença estatisticamente significante para a comparação entre todos os 

grupos e músculos. (Figura 9 e Tabela 8). 

 

 

Figura 9. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a condição clínica de lateralidade esquerda. 
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Tabela 8. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos três grupos durante a condição clínica de lateralidade esquerda. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 0,12 ±0,04   
Masseter Direito Grupo 2 20 0,38 ±0,11 ** 

 Grupo 3 40 0,11 ±0,01  

Grupo 1 20 0,15 ±0,02   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 0,47 ±0,12 ** 

 Grupo 3 40 0,07 ±0,01  

Grupo 1 20 0,21 ±0,05   
Temporal Direito Grupo 2 20 0,31 ±0,06 ** 

 Grupo 3 40 0,08 ±0,02  

Grupo 1 20 0,19 ±0,04   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 0,35 ±0,07 ** 

 Grupo 3 40 0,09 ±0,01  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
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PROTRUSÃO 

 Durante a manutenção da posição de protrusão, a atividade eletromiográfica nos 

voluntários com transtorno de humor foi maior para todos os músculos analisados exceto 

para o temporal direito. Houve diferença estatisticamente significante entre todos os grupos 

(Figura 10 e Tabela 9). 

 

 
Figura 10. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a condição clínica de protrusão. 
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Tabela 9. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos três grupos durante a condição clínica de protrusão. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro 

Padrão Sig. 

Grupo 1 20 0,18 ±0,005   
Masseter Direito Grupo 2 20 0,74 ±0,01 ** 

 Grupo 3 40 0,18 ±0,002  

Grupo 1 20 0,27 ±0,05   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 0,46 ±0,1 ** 

 Grupo 3 40 0,15 ±0,03  

Grupo 1 20 0,33 ±0,08   
Temporal Direito Grupo 2 20 0,29 ±0,05 ** 

 Grupo 3 40 0,09 ±0,02  

Grupo 1 20 0,26 ±0,07   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 0,3 ±0,07 ** 

 Grupo 3 40 0,08 ±0,01  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
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APERTAMENTO DENTAL COM PARAFILME 

 Durante a manutenção da posição de apertamento dental com parafilme não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos analisados (Figura 11 e Tabela 10). 

 

 
 

Figura 11. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a condição clínica de apertamento dental com parafilme. 
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Tabela 10. Médias eletromiográficas normalizadas (RMS) e erro-padrão dos músculos 
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo 
(TE) dos três grupos durante a condição clínica de apertamento dental com parafilme. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 1,5 ±0,22   
Masseter Direito Grupo 2 20 1,93 ±0,33 n.s. 

 Grupo 3 40 1,74 ±0,14  

Grupo 1 20 1,6 ±0,3   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 1,72 ±0,2 n.s. 

 Grupo 3 40 1,63 ±0,1  

Grupo 1 20 1,35 ±0,19   
Temporal Direito Grupo 2 20 1,45 ±0,15 n.s. 

 Grupo 3 40 1,24 ±0,08  

Grupo 1 20 1,42 ±0,26   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 1,37 ±0,13 n.s. 

 Grupo 3 40 1,36 ±0,09  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
n.s. = diferença entre grupos não significante 

 



Resultados   78 

ATIVIDADES DINÂMICAS: MASTIGAÇÃO HABITUAL DE AMENDOINS E UVAS 

PASSAS E MASTIGAÇÃO NÃO HABITUAL DE PARAFILME  

 

MASTIGAÇÃO DE AMENDOIM 

A análise da mastigação de amendoim revelou que os voluntários tratados possuem 

maior atividade eletromiográfica para todos os músculos, exceto para o músculo temporal 

esquerdo para o grupo com esquizofrenia. O grupo com transtornos do humor apresentou 

maior atividade eletromiográfica para todos os músculos testados, maior que o grupo com 

esquizofrenia. Porém, essas diferenças não se mostraram estatisticamente significantes 

(Figura 12 e Tabela 11). 

 

 

Figura 12. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a atividade dinâmica de mastigação habitual de amendoim. 
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Tabela 11. Médias eletromiográficas normalizadas (∫) e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
três grupos durante a atividade dinâmica de mastigação habitual de amendoim. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 2,94 ±0,85   
Masseter Direito Grupo 2 20 3,37 ±0,65 n.s. 

 Grupo 3 40 2,40 ±0,47  

Grupo 1 20 2,75 ±0,53   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 3,20 ±0,70 n.s. 

 Grupo 3 40 2,03 ±0,26  

Grupo 1 20 2,14 ±0,33   
Temporal Direito Grupo 2 20 2,62 ±0,50 n.s. 

 Grupo 3 40 1,72 ±0,23  

Grupo 1 20 1,78 ±0,35   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 2,20 ±0,37 n.s. 

 Grupo 3 40 2,02 ±0,35  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
n.s. = diferença entre grupos não significante 
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MASTIGAÇÃO DE UVAS PASSAS 

Durante a mastigação de uvas passas, notou-se que os voluntários tratados 

apresentaram atividade eletromiográfica maior para todos os músculos em relação ao grupo 

controle. Além disso, o grupo com esquizofrenia apresentou maior atividade nos músculos 

masseteres que o grupo com transtornos do humor, porém, nos músculos temporais a maior 

atividade ocorreu no grupo com transtornos do humor. Contudo, apenas para a análise da 

atividade eletromiográfica do músculo masseter esquerdo houve diferença estatísticamente 

significante entre os grupos (Figura 13 e Tabela 12).  

 

 
 
Figura 13. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a a atividade dinâmica de mastigação habitual de uvas passas. 
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Tabela 12. Médias eletromiográficas normalizadas (∫) e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
três grupos durante a atividade dinâmica de mastigação habitual de uvas passas. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 2,23 ±0,57   
Masseter Direito Grupo 2 20 2,14 ±0,37 n.s. 

 Grupo 3 40 1,41 ±0,24  

Grupo 1 20 2,66 ±0,64   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 2,07 ±0,39 * 

 Grupo 3 40 1,19 ±0,14  

Grupo 1 20 1,78 ±0,30   
Temporal Direito Grupo 2 20 2,72 ±1,06 n.s. 

 Grupo 3 40 1,18 ±0,14  

Grupo 1 20 1,54 ±0,25   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 1,71 ±0,22 n.s. 

 Grupo 3 40 1,32 ±0,19  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
n.s. = diferença entre grupos não significante 
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MASTIGAÇÃO DE PARAFILME 

Durante a mastigação de parafilme, houve maior atividade eletromiográfica de todos 

os músculos dos voluntários tratados quando comparados com o grupo controle. Houve 

maior atividade do grupo com transtornos do humor para todos os músculos, exceto para o 

temporal esquerdo, em relação ao grupo com esquizofrenia que se apresentou maior e, para 

o músculo masseter direito que apresentou a mesma atividade para os dois grupos. Porém, 

todas as diferenças não se apresentaram estatisticamente significantes (Figura 14 e Tabela 

13). 

 

 
 

Figura 14. Valores médios eletromiográficos normalizados dos músculos masseter direito 
(MD) e esquerdo (ME), temporal direito (TD) e esquerdo (TE) nos três grupos analisados, 
para a a atividade dinâmica de mastigação não habitual de parafilme. 
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Tabela 13. Médias eletromiográficas normalizadas (∫) e erro-padrão dos músculos masseter 
direito (MD), masseter esquerdo (ME), temporal direito (TD) e temporal esquerdo (TE) dos 
três grupos durante a atividade dinâmica de mastigação não habitual de parafilme. 

Regiões Grupos de 
Indivíduos Nº Média Erro Padrão Sig. 

Grupo 1 20 2,49 ±0,63   
Masseter Direito Grupo 2 20 2,50 ±0,51 n.s. 

 Grupo 3 40 1,93 ±0,30  

Grupo 1 20 1,97 ±0,42   
Masseter Esquerdo Grupo 2 20 2,17 ±0,35 n.s. 

 Grupo 3 40 1,80 ±0,20  

Grupo 1 20 1,79 ±0,16   
Temporal Direito Grupo 2 20 2,24 ±0,36 n.s. 

 Grupo 3 40 1,55 ±0,19  

Grupo 1 20 1,97 ±0,32   
Temporal Esquerdo Grupo 2 20 1,85 ±0,19 n.s. 

 Grupo 3 40 1,58 ±0,15  

*Significativo para p<0,05 
**Significativo para p<0,01 
n.s. = diferença entre grupos não significante 
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FORÇA DE MORDIDA 

A análise da força de mordida máxima revelou que o grupo controle apresenta maior 

força em KGF em relação aos grupos tratados. E, entre os grupos tratados, o grupo com 

transtornos do humor apresenta menor força que o grupo com esquizofrenia (Figura 15 e 

Tabela 14). 

 

Figura 15. Força de mordida máxima em região de primeiros molares (valores em 
KGF). 

 
Tabela 14. Médias das forças de mordida em região de primeiros molares. 

Músculos Grupos de 
Indivíduos Nº Média Sig. 

Grupo 1 20 24,61 *  
Molar Direito Grupo 2 20 17,93 * 

 Grupo 3 40 31,34 * 

Grupo 1 20 28,01 *  
Molar Esquerdo Grupo 2 20 15,21 * 

 Grupo 3 40 30,27 * 
*Significativo para p<0,05 
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6. DISCUSSÃO 

 

Milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença mental no mundo e este 

número está aumentando progressivamente, principalmente nos países em desenvolvimento, 

pelo acesso da população aos tratamentos psiquiátricos. Casos tais como ansiedade e 

depressão apresentam-se com taxas de elevada frequência na população adulta com mais 

de 65 anos, com prevalência de transtornos mentais comuns em torno de 24,95%, no 

entanto, destacam-se indivíduos do sexo feminino que apresentam baixa escolaridade e 

renda per capita (Maragno et al., 2006). 

Um dos estudos mais interessantes e completos realizados pela Organização Mundial 

de Saúde/OMS (Mental Illness in General Health Care) sobre a freqüência de doenças 

psicológicas evidencia que 34% de todas as consultas médicas em todo o mundo estão 

relacionadas a indivíduos portadores de problemas mentais, sendo os mais freqüentes a 

depressão, a ansiedade, desordens relacionadas ao álcool, sintomas inexplicáveis (desordens 

somatoformes) e neurastenia. As desabilidades (ou incapacidades, temporárias ou 

permanentes) para a vida normal são maiores neste grupo de indivíduos do que nos 

pacientes portadores de doenças crônicas ditas “clássicas”, tais como a hipertensão arterial, 

o diabetes mellitus, a artrite e a lombalgia.  

A maioria dos profissionais de saúde: médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e 

dentistas, embora reconheçam a elevada prevalência dos distúrbios psiquiátricos não tem 

sido adequadamente preparada para os cuidados globais com indivíduos que apresentam 

desordens mentais. Neste aspecto, destaca-se a questão da falta de conhecimento por parte 

dos dentistas (e dos médicos) sobre os efeitos dos transtornos mentais e da medicação 

utilizada para controlar estas doenças na fisiologia do sistema estomatognático, seja nas 

condições posturais da mandíbula ou nos movimentos mastigatórios desenvolvidos e, 

conseqüentemente, de suas possíveis repercussões sistêmicas. Como conseqüência de 
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alterações no sistema estomatognático, principalmente na cavidade bucal, há redução na 

quantidade dos alimentos ingeridos, assim como uma preferência por alimentos de textura 

macia, o que propicia a instalação do desequilíbrio nos fenômenos da nutrição (Galo et al., 

2006).  

Os portadores de transtornos mentais e comportamentais na sua grande maioria 

apresentam comprometimento intelectual e motor e requerem assistência temporária ou 

definitiva (Elias, 1995). As doenças bucais mais prevalentes nestes indivíduos são a cárie e 

prioritariamente a doença periodontal (Velasco et al., 1997; Whyma et al., 1995), sendo esta 

última decorrente de problemas de ordem local e/ou geral, podendo também estar 

modulada, pela utilização rotineira de medicamentos psicoativos, entre eles, os 

anticonvulsivantes.  

Com o avanço da investigação científica na área da psiconeuroimunologia, foi 

constatada a influência da imunossupressão relacionada ao estresse e à ansiedade na 

vulnerabilidade orgânica do hospedeiro às doenças em geral, particularmente a periodontal 

(Monteiro da Silva et al., 1996; Linden et al., 1996; Moss et al., 1996). Destaque-se, ainda, 

em relação a esses indivíduos especiais, a utilização rotineira de medicamentos psicoativos, 

que não só provocam a redução no volume do fluxo salivar, fundamental na manutenção da 

homeostasia do meio bucal, fato este há muito já descrito na literatura (Campbell, 1945; 

O'Donnell; Cohen, 1984), como também afetam a sua coordenação motora, dificultando 

sobremaneira a higienização da cavidade bucal (Whyman et al., 1995). 

A saúde bucal desses indivíduos, independente do modelo assistencial psiquiátrico ao 

qual estão submetidos, deve ser avaliada criteriosa e periodicamente, haja vista que a 

condição bucal interfere na saúde mental. As perspectivas futuras do programas de saúde 

bucal que estão sendo implementados apontam para a possibilidade e necessidade da 

atenção odontológica vir a ser rotina no contexto assistencial à saúde mental, considerando-

se não apenas as peculiaridades desta população especial, como uma opção de tratamento 
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para indivíduos com patologias mentais específicas, sendo necessário cada vez mais 

conhecimentos específicos na área da saúde bucal e do sistema estomatognático como um 

todo.  

Em meio à escassez de pesquisas na literatura referente ao tema estudado, e com o 

objetivo de melhor conhecer as características morfofuncionais da musculatura da 

mastigação analisou-se neste trabalho o comportamento funcional dos músculos masseter e 

temporal, por meio da eletromiografia, da força de mordida e da eficiência mastigatória em 

voluntários tratados com antipsicóticos e antidepressivos, mais precisamente, em voluntários 

com esquizofrina e transtornos do humor e, compararam-se os resultados obtidos com 

dados de voluntários não portadores destas patologias. 

Todos os medicamentos produzem efeitos secundários e a medicação prescrita em 

casos de esquizofrenia não é exceção. Os efeitos secundários nem sempre são evidentes e 

são de menor gravidade que os próprios sintomas da esquizofrenia, devendo sempre ser 

avaliada a questão custo-benefício. Os efeitos colaterais mais comuns são a sonolência, 

movimentos ou posturas involuntárias (tremor das mãos, flexões ou fixações dos músculos), 

boca ou os músculos da face numa postura entranha (boca aberta ou semi-aberta), língua 

forçada para um lado (dificulta a fala ou faz com que a saliva escorra da boca), visão 

borrada, secura da boca, retenção urinária, hipotensão arterial, acatisia (inquietação 

constante, o indivíduo é incapaz de sentar-se no mesmo lugar durante muito tempo) (Kane, 

1996; Akiskal, 2000a; Akiskal, 2000; Gotilib; Nolan, 2000; Coryell et al., 1992b; Rice et al., 

1992; Sands; Harrow, 2000). 

Tendo em vista os efeitos que podem acometer a musculatura da cabeça e pescoço 

em portadores de esquizofrenia, estudos tornam-se necessários para sua maior 

compreenção. 

Sabe-se que a avaliação da atividade mioelétrica dos músculos da mastigação por 

meio da eletromiografia torna-se cada vez mais útil ao cirurgião-dentista, por contribuir para 
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o conhecimento do desempenho destes músculos em situação de repouso mandibular, nos 

movimentos dos reflexos reguladores e nas mudanças do padrão muscular. Além disso, a 

análise eletromiográfica é um meio de avaliação, assim como de acompanhamento de 

tratamento (Regalo et al., 2003; Santos, 2005). A eletromiografia, como método de estudo 

tem sido bastante utilizada para elucidar o desempenho da musculatura mastigatória nos 

processos fisiológicos da mastigação, deglutição, oclusão e fonação, onde se destacam os 

trabalhos de Tulley (1953), Cadenat et al. (1972), Vitti et al. (1975); Lowe; Johnston (1979), 

Tosello et al. (1998), Silva (2000), Regalo et al. (2003), Santos (2005), Galo et al. (2006), 

Zuccolotto et al. (2007). No presente trabalho, utilizou-se a análise eletromiográfica como 

metodologia para a avaliação do desempenho da atividade muscular mastigatória em 

diferentes condições clínicas, frente às alterações musculares resultantes do tratamento com 

medicações antidepressivas e antipsicóticas. 

Os músculos da mastigação estão diretamente relacionados às posições posturais e 

de movimentação da mandíbula. Na posição de repouso a mandíbula está suspensa 

involuntariamente por coordenação recíproca dos músculos da mastigação e por músculos 

abaixadores da mandíbula, posição essa considerada neutra da mandíbula (Zuccolotto et al., 

2007). Nessa condição de repouso os músculos se apresentam com tônus neuromuscular, ou 

seja, apresentam um estado de resistência passiva ao estiramento das fibras, como 

conseqüência, os estímulos chegam às suas unidades motoras (fibra nervosa e fibra 

muscular) que se excita de forma alternada para evitar a fadiga. Isto ocorre por meio de 

reflexos miotáticos inconscientes e automáticos, mantendo a mandíbula em posição 

antigravitacional (Rancan et al., 2009). Não se pode afirmar que os músculos estejam 

inativos nessa posição já que o tônus neuromuscular é um dos principais modeladores de 

crescimento ósseo, atuando assim de maneira decisiva na modelação e remodelação óssea 

(Simões, 2003), porém o silêncio eletromiográfico apresenta-se característico nesta posição 

relaxada (Sgobbi de Faria; Bérzin, 1998; Voudouris; Kuftinic, 2000; Regalo et al., 2006b). 
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Os fusos neuromusculares são proprioceptores com terminações sensitivas e motoras 

próprias, presentes em grande quantidade nos músculos elevadores da mandíbula (Houssay, 

1966; Kawamura, 1974; Simões, 2003). Estes captam estímulos locais, do próprio músculo e 

do sistema nervoso central, controlando os baixos níveis de atividade dos músculos da 

mastigação durante o repouso e, qualquer alteração no equilíbrio facial, causa mudanças na 

tensão muscular (Harper et al., 1997).  

Analisando os resultados desse trabalho observou-se que nos voluntários que faziam 

uso dos medicamentos (Grupos 1 e 2) a atividade eletromiográfica na condição clínica de 

repouso ficou bem mais elevada quando comparada com os voluntários do Grupo 3 (grupo 

controle), principalmente para os músculos temporais direito e esquerdo. Este dado 

evidencia que o uso da medicação, associada ao quadro clínico dos voluntários, interferiu no 

padrão de atuação e relaxamento da musculatura mastigatória. Sabe-se que indivíduos 

portadores de disfunções musculares (Santos et al., 2008) apresentam atividade 

eletromiográfica aumentada durante o repouso, o que foi evidenciado nos resultados obtidos 

com os voluntários usuários de medicamentos antidepressivos e antipsicótiocos, onde 

verificou-se maior instabilidade da atividade muscular evidenciando que eles têm uma 

grande tendência à contração muscular em posição estática de equilíbrio. De acordo com Liu 

et al. (1999) e Pinho et al. (2000), a atividade eletromiográfica dos músculos da mastigação 

em repouso é maior nos indivíduos com disfunções do sistema estomatognático quando 

comparada com indivíduos saudáveis, o que indica um aumento do tônus basal da 

musculatura. 

Sgobbi de Faria e Bérzin (1998) consideraram a eletromiografia como um método 

adequado para avaliar a posição de repouso mandibular, observando sempre a necessidade 

de manter de forma correta o posicionamento da cabeça e do voluntário, assim como um 

ambiente calmo e silencioso durante o exame eletromiográfico, protocolo este que foi 
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executado na coleta de dados dos exames eletromiográficos do repouso, e todas as demais 

condições, nesta pesquisa. 

Durante a movimentação lateral da mandíbula sabe-se que ocorre um padrão de 

ativação muscular neuroanatômica em que deve ocorrer maior atividade eletromiográfica do 

músculo temporal do lado em que está ocorrendo à excursão da mandíbula (lado de 

trabalho), enquanto que para o músculo masseter, o lado mais ativado é o contra-lateral 

(Santos et al., 2008). Na manutenção do movimento de lateralidade direita os voluntários 

dos Grupos 1 e 2 apresentaram atividade eletromiográfica maior que o Grupo 3, sendo que 

os voluntários do Grupo 2 apresentaram valores maiores que os voluntários do Grupo 1. 

Com relação ao padrão de normalidade do movimento, somente o Grupo 2 e o controle 

(Grupo 3) mantiveram o músculo temporal direito mais ativo que o temporal esquerdo e o 

músculo masseter esquerdo mais ativo do que o direito. No Grupo 1, dos voluntários com 

esquizofrenia, os mesmos não conseguiram manter os padrões de normalidade para a 

execução deste movimento, o músculo temporal esquerdo foi o mais ativo e os masseteres 

apresentaram valores semelhantes de ativação. Já no movimento de lateralidade esquerda, 

apesar dos valores encontrados para os voluntários dos grupos tratados serem maiores que 

nos voluntários do Grupo 3 (controle), houve uma exceção com relação aos achados para o 

músculo masseter direito, ou seja, os voluntários do Grupo 1 apresentaram valores menores 

em relação aos voluntários do Grupo 3, e ainda, os voluntários do Grupo 2 apresentaram 

todos seus valores maiores quando comparados aos valores encontrados para os voluntários 

do Grupo 1. Com relação aos padrões de normalidade, verificou-se somente que os 

voluntários do Grupo 3, controle, mantiveram o músculo temporal esquerdo mais ativo que o 

direito, assim como o músculo masseter direito mais ativo que o esquerdo, o que era 

esperado neste movimento excursivo da mandíbula. 

Para a condição clínica de protrusão, o padrão de contração eletromiográfica 

esperado para a manutenção desta postura consiste em maior ativação da musculatura 
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massetérica quando comparada com a atividade da musculatura temporal (Santos et al., 

2008). Observou-se que os indivíduos pertencentes aos grupos tratados (Grupo 1 e 2) 

apresentaram valores maiores para todos os músculos se comparados aos resultados 

encontrados nos indivíduos do Grupo 3, no entanto, entre os grupos tratados, os resultados 

encontrados nos indivíduos do Grupo 2 apresentaram valores menores que os encontrados 

nos indivíduos do Grupo 1 para a atividade do músculo temporal direito. Cumpre ressaltar 

que somente os Grupos 2 e 3 apresentaram o padrão de ativação muscular esperado para 

esta atividade de postura, com os masseteres mais ativos que os temporais. Nota-se, 

entretanto, que para o Grupo 2 não há um equilíbrio muscular entre os lados direito e 

esquerdo. 

A máxima atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal foi observada 

durante o apertamento dental em indivíduos portadores de dentição completa e sem 

disfunções (Gibbs et al., 1984; Blanksma; van Eijden, 1995), resultados concordes aos desta 

pesquisa. Durante a manutenção da posição de apertamento dental com parafilme todos os 

três grupos apresentaram os masseteres mais ativos que os temporais, o que era esperado 

para esta condição clínica (Santos et al., 2008). Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos analisados, no entanto, para os voluntários do Grupo 2 

(transtornos do humor) a atividade muscular foi maior para todos os músculos estudados 

exceto temporal esquerdo e a atividade muscular para os voluntários do Grupo 1 

(esquizofrênico) foi menor se comparado ao Grupo 2 exceto a atividade do músculo temporal 

esquerdo. 

A mastigação é um mecanismo complexo que ocorre por integração da ação motora 

e neurofisiológica, com atuação da interação de receptores e nervos, que atuam sobre 

músculos e ossos de todo o sistema estomatognático. Os movimentos mastigatórios evoluem 

gradativamente com os estímulos recebidos pelos proprioceptores do periodonto e das 

articulações temporomandibulares, assim como o desenvolvimento do sentido de tato nas 
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regiões de língua e mucosas (Galo et al.,2006). É considerada o primeiro passo do processo 

digestório (Karkazis; Kossioni, 1997). Durante o processo mastigatório observa-se uma 

atividade neuromuscular integrada, onde ocorrem contração e relaxamento dos músculos 

mastigadores de forma sincrônica, coordenando os movimentos de fechamento, abertura, 

lateralidade e protrusão mandibular (Rancan et al., 2009). Mesmo sendo um ato necessário 

para a sobrevivência, é executado diariamente de forma automática e inconsciente. Os 

estímulos gerados pela força da mastigação são suficientes para provocar assimetria da face, 

caso seja realizada mastigação viciosa unilateral (Mizumori et al., 2003). 

Na análise dos dados das atividades mastigatórias habituais executadas neste estudo, 

observou-se que não houve diferenças estatisticamente significantes na comparação dos 

grupos estudados na mastigação de amendoim, um alimento considerado de textura 

consistente (duro), apesar dos valores relacionados à atividade muscular serem maiores nos 

indivíduos dos grupos tratados se comparados aos indivíduos do grupo controle. No entanto, 

mesmo sem significância estatística, observou-se aumento na atividade muscular de todos os 

músculos analisados para os voluntários dos grupos tratados comparados com o grupo 

controle (Grupo 3) e verificou-se maior ativação muscular mastigatória para o Grupo 2 se 

comparado com os voluntários do Grupo 1. Já para a mastigação de uvas passas, um 

alimento considerado de textura macia, os grupos tratados também apresentaram maior 

ativação eletromiográfica em todos os músculos para exercerem a atividade mastigatória, 

entretanto ocorreu diferença estatisticamente significante entre os grupos apenas para a 

atividade muscular do músculo masseter esquerdo. 

A mastigação não-habitual de parafilme é um movimento padronizado em que se 

consegue eliminar alguns fatores de interferência que atuam durante a mastigação, tais 

como lado preferencial de mastigação, deglutição entre os ciclos mastigatórios, freqüência 

de mastigação, textura do alimento, o que permite a análise do movimento mastigatório de 

forma padronizada. Nesta pesquisa, na condição clínica de mastigação não-habitual com 
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parafilme, verificou-se o aumento da atividade eletromiográfica de todos os músculos 

analisados, embora os valores não tenham sido estatisticamente significativos. 

Tanto no apertamento de parafilme quanto na mastigação do mesmo, não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, no entanto, comparando os 

resultados entre os grupos tratados com os do grupo controle observou-se que os indivíduos 

dos grupos tratados durante a mastigação de parafilme, apresentaram maior atividade 

eletromiográfica em todos os músculos estudados e que houve maior atividade de todos os 

músculos analisados dos indivíduos do grupo com transtornos do humor exceto para o 

temporal esquerdo quando comparado aos indivíduos com esquizofrenia, exceto para o 

músculo temporal esquerdo que se apresentou maior e, para o músculo masseter direito que 

apresentou a mesma atividade para os dois grupos. 

No que se refere à força de mordida, verificou-se que os indivíduos do grupo tratado 

apresentaram menor força de mordida quando comparado aos indivíduos do grupo controle, 

e tais resultados foram estatisticamente significantes. Assim, como foram estatísticamente 

significantes os resultados entre os grupos tratados, foi possível observar que a força de 

mordida foi maior nos indivíduos do Grupo 1 (esquizofrênicos) quando comparados ao Grupo 

2 (transtornos do humor)  ou seja, os indivíduos esquizofrênicos apresentam maior força de 

mordida na região dos primeiros molares que os, com transtornos do humor. 

Apesar de poucos, os trabalhos encontrados na literatura relatam a relação entre 

disfunção temporomandibular (DTM), bruxismo e pacientes com doenças mentais (Selaimen 

et al., 2007; Gungormus; Erciyas, 2009; Rollman; Gillespie, 2000). Segundo Velasco-Ortega 

et al., 2005, 32% dos indivíduos esquizofrênicos apresentam sintomas de disfunções 

temporomandibulares. 

Ao longo das últimas décadas, está ocorrendo aumento gradual da expectativa de 

vida da população em geral. No Brasil, a expectativa de vida passou de 43,2 anos (em 

1950), para 64 anos (na década de 1990), com estimativa de atingir os 70 anos por volta de 
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2025 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Pesquisa Nacional por 

Amostragem Domiciliar. Brasília; 2001). Nas próximas décadas serão necessárias mudanças 

sérias na área de atendimento básico a saúde para suprir o atendimento desta gigantesca 

massa emergente de cidadãos portadores de problemas de ordem psicológica, com um 

enorme aumento de atenção e cuidados para a esfera de ação psiquiátrica. Os resultados 

dessas estimativas indicam que as doenças não contagiosas, dentre as quais, as doenças 

psiquiátricas, responderão por mais mortes precoces e incapacidades para o trabalho do que 

as doenças infecto-contagiosas e a subnutrição e desnutrição.  

Em um futuro próximo, o atendimento odontológico em instituições psiquiátricas será 

desenvolvido rotineiramente, ressaltando que a equipe multiprofissional deverá contar com 

cirurgiões-dentistas capacitados, que conheçam as características e particularidades desses 

indivíduos, que requerem cuidados diferenciados e que constituem uma população de alto 

risco para disfunção do sistema mastigatório. Portanto torna-se imprescindível que a atenção 

à saúde mental nos seus diversos paradigmas deverá possibilitar a inserção do cirurgião-

dentista na equipe multiprofissional que assiste estes indivíduos de modo a assegurar a 

integralidade não apenas da assistência como também do cuidado. A doença mental pode 

levar o cirurgião-dentista ao preconceito contra o paciente, proporcionando tratamento 

inadequado, principalmente por desconhecer os fatores que interferem direta e 

indiretamente na cavidade da boca e no sistema estomatognático destes pacientes. Assim, 

este trabalho abre perspectivas para outros projetos de investigação científica capazes de 

responder a todas as indagações e dúvidas daqueles que atendem esta população. 

 

 



 

 

 

 

 

“Um ditado chinês nos ensina que, quando 

duas pessoas negociam um cavalo, uma delas leva 

o animal. A outra, o dinheiro ou a mercadoria 

equivalente à troca. Quando trocam seus 

conhecimentos ou suas experiências, ambas 

ganham em dobro, pois cada uma delas leva para 

casa duas idéias.” 

Robert Wong 

em O Sucesso está no Equilíbrio 
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7. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo é possível concluir:  

 

1) Com relação a atividade eletromiográfica:  

- observou-se aumento estatísticamente significante da atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal (ambos os lados) nas condições de repouso, 

lateralidade direita e esquerda e protrusão dos grupos tratados quando comparado 

ao controle; 

 

2) Com relação a força de mordida:  

 - a força de mordida molar máxima (direita e esquerda) manifestou-se maior no 

grupo controle quando comparado aos dois grupos tratados; 

- a comparação entre os grupos tratados mostrou que a força de mordida molar 

máxima foi maior para o Grupo 1 (esquizofrênicos). 

 

3) Com relação a eficiência mastigatória de amendoins, uva passa e parafilme 

- não se encontrou significância estatística para esta análise, no entanto: 

- a eficiência mastigatória, independente do alimento analisado, foi maior nos 

grupos tratados quando comparado ao grupo controle e 

- maior para o Grupo 1 quando comparado ao Grupo 2 

 

4)   Os resultados eletromiográficos e de força de mordida sugerem que a combinação 

dos sinais e sintomas das doenças psiquiátricas – esquizofrenia e transtornos do 

humor – somado aos efeitos adversos provocados pelas medicações utilizadas em 

seus tratamentos possa resultar numa ativação de maior número de fibras 

musculares simultaneamente na tentativa de realizar os mesmos movimentos e 

posturas mandibulares que os voluntários sadios e sem medicação.  
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