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RESUMO 

O protocolo de atendimento aos indivíduos com dor orofacial, incluindo as 
disfunções temporomandibulares (DTMs), varia de acordo com o nível de 
comprometimento das estruturas, com a sintomatologia clínica e o tempo de 
instalação do problema. Tratamentos conservadores e reversíveis, tais como 
modificação de comportamento, terapia física, medicações e aparelhos 
ortopédicos funcionais são indicados para o cuidado inicial de quase todas as 
disfunções. 

As opções conservadoras de tratamento incluem: educação do paciente e auto-
cuidados, agentes farmacológicos, terapia física e agentes físicos como a 
eletroterapia, o ultra-som e a acupuntura. Nos últimos anos, o interesse pelo 
uso da acupuntura na Odontologia tem aumentado, pois, a teoria do portão 
para controle da dor e o sistema de liberação de endorfinas, mecanismos 
fisiológicos envolvidos na acupuntura, têm sido demonstrados em pesquisas 
com animais e humanos. Com esta proposta de investigação científica pode-se 
comparar o que ocorre no processo da atividade elétrica dos músculos 
mastigadores em indivíduos portadores de disfunção temporomandibular 
muscular submetidos a tratamento com acupuntura.  
O objetivo deste trabalho é analisar e descrever as características funcionais 
dos músculos temporais e masseteres de pacientes portadores de disfunções 
temporomandibulares musculares e realizar um estudo comparativo da 
atividade eletromiográfica desses músculos e da força de mordida máxima, 
antes e após terapia com dez sessões de acupuntura, realizadas uma vez por 
semana. Os pontos de agulhamento da acupuntura foram IG4, E6, E7, B2, 
VB14, VB20, ID18, ID19, F3, E36, VB34, E44, R3, HN3. Para a análise 
eletromiográfica foi utilizado o eletromiógrafo Myosystem Br-1 e os dados 
coletados em repouso, apertamento dental, protrusão, lateralidade direita e 
esquerda, mastigação com parafilme e mastigação de amendoim e uva passa 
durante 10 segundos foram normalizados pela contração voluntária máxima 
(quatro segundos). A máxima força de mordida molar direita e esquerda foi 
coletada com o dinamômetro IDDK e todos os dados foram analisados por meio 
do teste-t com o programa estatístico SPSS (p ≤ 0,05).  
A atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal diminuiu após o 
tratamento com acupuntura quando se avaliou a manutenção de posturas como 
repouso, protrusão e lateralidades direita e esquerda e o apertamento dental 
com parafilme, sendo significativo a nível de 0,05 para a situação de repouso. A 
mastigação habitual de amendoins e uvas passas também sofreu alteração no 
comportamento eletromiográfico, porém não significativo estatisticamente. A 
força de mordida máxima, embora não significativa estatisticamente, foi maior 
nos indivíduos após o tratamento com acupuntura. Ocorreu remissão completa 
da sintomatologia dolorosa para a maioria dos pacientes. 
Em conclusão, ocorreram alterações nos padrões de atividade elétrica dos 
músculos do sistema mastigatório em indivíduos portadores de disfunção 
temporomandibular muscular, após tratamento com acupuntura. 

Palavras chave: Eletromiografia, acupuntura, disfunção temporomandibular, 
força de mordida.



ABSTRACT  

The protocol for care to subjects with orofacial pain, including 
temporomandibular disorders (TMD), varies with the commitment degree of the 
structures, clinical symptoms and the time to install the problem. Conservative 
and reversible treatments, such as behavior changes, physical therapy, 
medicines and functional orthopedic devices are indicated for initial care in 
almost all dysfunctions.  
The options for conservative treatment include: patient education and self-care, 
pharmacological agents, physical therapy and physical agents such as 
electrotherapy, ultrasound and acupuncture. In recent years, the interest for 
the use of acupuncture in Dentistry has increased, because the gate control 
theory to pain control and the endorphin releasing system, physiological 
mechanisms involved in acupuncture, have been shown in animal and human 
research. With this scientific investigation purpose, it is possible to compare 
what happens in the electrical activity of muscles in individuals with 
temporomandibular muscle dysfunction undergoing treatment with 
acupuncture. 
The aim of this paper is to analyze and describe the functional features of 
temporal and masseter muscles in patients with muscular temporomandibular 
disorders and make a comparative study of the electromyographic activity of 
these muscles and the strength of maximal bite before and after therapy with 
ten acupuncture sessions conducted once a week. The needle location points 
were IG4, E6, E7, B2, VB14, VB20, ID18, ID19, F3, E36, VB34, E44, R3, HN3. 
The electromyography Myosystem Br-1 was used for electromyographic analysis 
and the data collected at rest, teeth clenching, protrusion, right and left 
laterality, parafilm chewing and peanuts and grape passes chewing during ten 
seconds were normalized by the maximum voluntary contraction (four 
seconds). The right and left molar maximum bite strength was collected with 
the dynamometer IDDK and all data were analyzed with t test using statistical 
program SPSS (p≤0, 05). 
Masseter and temporal muscles electromyographic activity decreased after 
acupuncture treatment when posture maintenance such as rest, protrusion, 
right and left laterality and parafilm teeth clenching were evaluated, being 
significant at te level o 0,05 in the position of rest.The usual peanuts and grape 
passes chewing also underwent electromyographic changes, but not statistically 
significant. The maximum bite strength was bigger in subjects after 
acupuncture treatment although not statistically significant. There was complete 
remission of pain symptoms in most patients. 
In conclusion, there were changes in patterns of electrical activity of muscles of 
the masticatory system in individuals with temporomandibular muscle 
dysfunction after treatment with acupuncture. 
 
Keywords: Electromyography, acupuncture, temporomandibular dysfunction, 
bite force. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ação do sistema estomatognático ocorre de forma integrada por um 

conjunto de órgãos e tecidos, cuja biologia e fisiopatologia dependem da integração 

de todos os seus constituintes: maxila, mandíbula, articulações 

temporomandibulares, arco dental superior e inferior, relação oclusal, língua e 

músculos para atuar de forma harmônica (Mongini, 1998), e desempenhar 

corretamente funções como fonação, deglutição e mastigação (Galo et al., 2006). 

Alterações no equilíbrio do sistema mastigatório, assim como no crescimento e 

desenvolvimento normal dos indivíduos, podem levar a doenças que acarretam um 

mau funcionamento das estruturas craniofaciais, propiciando disfunções e, dentre 

estas, podemos citar a disfunção temporomandibular (Gerscham et al., 1987; 

Marbach, et al., 1990). 

O protocolo de atendimento aos pacientes com dor orofacial, incluindo as 

disfunções temporomandibulares, pode variar muito. Análises são feitas sobre o nível 

de comprometimento das estruturas, a sintomatologia clínica e o tempo de instalação 

do problema. Tratamentos conservadores e reversíveis, tais como orientação para 

modificação de comportamento, terapia física, prescrição de fármacos e aparelhos 

ortopédicos funcionais são indicados para o cuidado inicial de quase todas as 

disfunções. 

Nos últimos anos, ocorreu um aumento no interesse pelo uso da acupuntura 

na Odontologia. O Ocidente demorou a aceitar na teoria o que a prática demonstra 

há milênios: a acupuntura funciona. Esta técnica é um conjunto de conhecimentos 

da Medicina Tradicional Chinesa, que utiliza a inserção de agulhas em determinados 
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pontos da superfície cutânea com o objetivo de harmonizar o funcionamento do 

organismo, adequar ou restabelecer funções debilitadas (Went, 1985). 

A acupuntura é uma modalidade de tratamento amplamente aceita hoje no 

mundo ocidental, baseada em inúmeras pesquisas clínicas sobre a efetividade da 

técnica (List e Helkimo, 1987). A teoria do controle do portão de dor e o sistema de 

liberação de endorfinas, mecanismos fisiológicos envolvidos na acupuntura têm sido 

comprovados em trabalhos de pesquisa com animais e humanos (Melzack, 1981). A 

eficácia da acupuntura frente aos diferentes métodos de tratamento e controle da 

dor músculo-esquelética da região orofacial também tem sido avaliada em protocolos 

de pesquisa (List e Helkimo, 1987).  

O uso da eletromiografia de superfície (EMG) no acompanhamento de 

tratamentos de indivíduos portadores de diferentes disfunções musculares tem sido 

cada vez mais freqüente. A EMG tem sido amplamente utilizada no diagnóstico 

clínico da função muscular há quase sessenta anos, tendo sido usada pela primeira 

vez na Odontologia por Moyers em 1949. O monitoramento da atividade muscular, 

por meio da eletromiografia, é uma forma para se verificar as condições fisiológicas 

ou patológicas do sistema estomatognático (Cooper, 1997). O exame 

eletromiográfico de superfície é um método seguro e eficaz para a avaliação da 

atividade muscular em todos os indivíduos, saudáveis ou portadores de disfunção.  

Diante disso, e pela importância que a musculatura mastigatória exerce sobre 

as diversas funções do indivíduo, buscou-se neste trabalho avaliar e descrever o 

efeito do tratamento com acupuntura na força de mordida e na atividade 

eletromiográfica do sistema mastigatório em indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular muscular. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

Esta pesquisa abrange quatro tópicos básicos, aos quais se relacionou a 

revisão de literatura: Eletromiografia (EMG), Acupuntura, Disfunção 

Temporomandibular (DTM) e Força de Mordida. 

 

ELETROMIOGRAFIA (EMG)  

 A eletromiografia (EMG) trabalha baseada na determinação de presença e 

registro da atividade elétrica do tecido muscular esquelético. Esse instrumento 

possibilita 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. 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 auxiliar para facilitar diagnósticos e estabelecer 

prognósticos mais cuidadosos dos casos. Em 1666, ao estudar a musculatura ativa, 

pela observância de que as descargas do peixe elétrico originavam-se de músculos, 

Francesco Redi pôde delinear a leitura e interpretação dos traçados 

eletromiográficos. A partir de sua análise, surgiram as primeiras hipóteses de 

geração de eletricidade muscular. Em 1786, Luigi Galvani averiguou os efeitos da 

eletricidade animal em músculos dissecados de rã, sendo o primeiro observador da 

conexão existente entre eletricidade e contração muscular, concepção que inspirou 

artigos publicados até 1989. Hans Christian Öersted, ao descobrir em 1820 o 

eletromagnetismo propiciou o suporte para a mensuração de correntes elétricas. O 

primeiro galvanômetro foi então inventado por Schweigger e, em 1838, Carlo 
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Matteucci, servindo-se de um galvanômetro mais sensível, desenvolvido por Nobili, 

conseguiu provar que as correntes elétricas se originam mesmo dos músculos, e em 

1844 escreveu: “O interior de um músculo colocado em contato com alguma parte, 

seja qual for, de um mesmo músculo... produz uma corrente elétrica que vai da 

parte muscular do animal para a parte onde não tem músculo” (apud Mathiassen 

1995). Ao adaptarem, em 1944, um osciloscópio de raio catódico para captar os 

sinais elétricos do músculo, substituindo o galvanômetro, Gasser e Erlanger 

alcançaram o Prêmio Nobel. Tal adaptação possibilitou a visualização dos potenciais 

de ação. Nos dias atuais, a eletromiografia apresenta cada vez mais propriedade 

diagnóstica, mostrando ser mais que um elemento complementar para estudo 

anatômico, fisiológico e neurofisiológico do sistema músculo-esquelético. Além da 

fácil aplicação, não provoca desconforto ao indivíduo examinado e não interfere na 

fisiologia muscular local (Regalo et al., 2008). 

A eletromiografia destina-se ao estudo da função muscular, seja por uma 

representação mais global, obtida por eletrodos de superfície, seja pela 

representação da ação de partes mais restritas de músculos superficiais ou de 

músculos pequenos e profundos, através do uso de eletrodos de agulha ou fio 

intramuscular (Regalo et al., 2008). 

Assim, já por quase sessenta anos, a eletromiografia vem sendo utilizada em 

Odontologia como auxiliar no diagnóstico da função muscular, com Moyers, em 

1949, introduzindo esse exame para análise dos músculos temporal, masseter, 

pterigóideos, mentual e supra-hióideos, em indivíduos portadores de maloclusão 

Classe II, divisão 1 de ANGLE, durante movimentos de elevação, abaixamento e 

lateralidade da mandíbula. Ele afirmou ser este um valioso método de auxílio para 
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obtenção de informações mais corretas ou precisas, no que se refere à atividade 

desses músculos mastigadores. 

Mais tarde em 1952, Pruzansky evidenciou através de exames 

eletromiográficos utilizados em pesquisas odontológicas, que os padrões simultâneos 

de comportamento muscular se modificam quando ocorrem desordens oclusais. 

Franks, em 1957, propôs o uso da eletromiografia como tentativa para 

fundamentar as descobertas da fisiologia em relação ao sistema estomatognático, 

complementando assim concepções de pesquisa em Odontologia.  

Em 1965, Quirch concluiu que a eletromiografia é um recurso auxiliar muito 

importante na clínica, integrando a avaliação neuromuscular do sistema 

estomatognático, especialmente no que se refere aos músculos mastigadores. Seu 

trabalho relacionou eletromiografia, aparelhos, meios de captação e interpretação de 

registros.  

No ano seguinte (1966), Møller descreveu os principais sistemas de avaliação 

eletromiográfica para a posição de repouso e em posturas da mandíbula durante a 

mastigação e a deglutição. Em seu estudo observou a atividade dos músculos 

mastigadores e orbicular da boca nas situações de repouso, mastigação, deglutição e 

oclusão forçada, e concluiu que durante a mastigação e a deglutição, houve maior 

atividade muscular, e no repouso, baixa atividade.  

Ao examinar a atividade eletromiográfica do músculo temporal nas suas três 

porções, tanto em indivíduos dentados, parcialmente dentados e desdentados, em 

1968, Vitti verificou que: no repouso, as três porções do músculo mostravam-se 

inativas, o que acontecia também na elevação da mandíbula com contato oclusal 

para os pacientes dentados e parcialmente dentados. Porém, nos indivíduos 
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desdentados, a musculatura indicou atividade nas três porções. Registros para 

mordida na região dos molares, de todos os grupos mostraram atividade das três 

porções do músculo temporal. 

Frame et al. em 1973 examinaram a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter. Por cinco dias, cinco voluntários aplicaram força com os dentes incisivos 

sobre um gnatodinamômetro, realizando dez registros. Ao fazer a análise de 

variância dos resultados, os autores perceberam não haver variações para os dados 

do mesmo dia, porém variavam ao considerar dias diferentes. Esse fato poderia ser 

justificado mais pela mudança técnica da aplicação dos eletrodos do que da atividade 

muscular registrada. Mudanças na recolocação de eletrodos menores que cinco 

milímetros podem ocasionar alterações nos registros em até 60%.  

Em 1974, König Jr. e Vitti perceberam que a avaliação eletromiográfica em 

indivíduos saudáveis, com articulações normais, seria um elemento importante a ser 

observado, propiciando informações quanto a uma atividade muscular normal, dados 

estes que poderiam ser utilizados como parâmetro em estudos de casos com 

alterações. Fizeram então, uma revisão da literatura a respeito da atividade 

eletromiográfica dos músculos atuantes na articulação temporomandibular, 

examinando a atividade de cada um deles, variando as posições mandibulares.  

Utilizando eletromiografia com eletrodos de fio, em 1977 Vitti e Basmajian 

avaliaram em 29 indivíduos, o comportamento dos músculos temporal, masseter, 

pterigóideo medial, feixe anterior do digástrico, milo-hióideo e gênio-hiódeo para 

movimentos variados. Os resultados desse estudo tornaram-se referência para as 

investigações em eletromiografia. 
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A importante afirmação de 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 o emprego apurado de determinados grupos musculares, foi de Schimidt 

em 1979. A contração muscular acontece através das muitas fibras musculares 

estimuladas de forma não simultânea pela fibra nervosa motora, o que formará uma 

unidade motora. A estimulação das unidades motoras pode ser registrada por meio 

de um eletromiógrafo, que demarca uma derivação celular do potencial do músculo e 

pode ser usado como meio de diagnóstico de doenças musculares, tais como 

miastenia (debilidade muscular), miotonia (espasmos musculares tônicos) e 

paralisias. 

Também em 1979, Helkimo et al. investigaram a relação entre a duração do 

período de silêncio eletromiográfico e o índice clínico de disfunção 

temporomandibular. Ao avaliarem cinqüenta e oito indivíduos por meio do índice de 

Helkimo para disfunção temporomandibular, e dos registros eletromiográficos nos 

músculos mastigadores, perceberam algumas correlações significantes para certos 

índices de disfunção e a duração do período de silêncio, sendo que, a duração média 

do período de silêncio aumentou com o aumento do valor no índice de disfunção 

temporomandibular. 

Em 1980, Pancherz descobriu a atividade eletromiográfica do músculo 

masseter, maior em adultos do que em crianças, com mesma atividade no músculo 

temporal para ambos, adultos e crianças, e que embora a atividade do músculo 

masseter aumente em relação à atividade do músculo temporal nos adultos, nas 

crianças a atividade para ambos os músculos é a mesma. Para chegar a tais 
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resultados, ele avaliou por meio da eletromiografia dos músculos masseter e 

temporal (bilateralmente), um grupo de indivíduos composto por vinte e três crianças 

e vinte e um adultos, todos do sexo masculino, nas situações de posição de 

intercuspidação máxima (PIM) e mastigação de amendoim durante um ciclo 

mastigatório. 

 A máxima atividade eletromiográfica do músculo masseter, segundo Gibbs et 

al. em 1984, ocorre durante a posição de intercuspidação máxima (PIM) e em 

oclusão cêntrica.  

 Em 1984, Majewski e Gale sugeriram não haver relação entre dor muscular e 

aumento de atividade eletromiográfica nos músculos temporais. Em seus estudos, 

eles registraram na situação de repouso, a atividade eletromiográfica dos músculos 

temporais em dois grupos de onze indivíduos cada, nas condições de dor orofacial 

presente e dor orofacial ausente, e avaliaram também a atividade desses músculos 

para os indivíduos com dor orofacial comparando o lado com dor ao lado sem dor. 

Em seus resultados, não encontraram diferenças entre as atividades 

eletromiográficas desses músculos para os grupos estudados. 

Em 1990, Jankelson expôs que o nível da atividade muscular no repouso, 

controlado por eletromiógrafo, é um método valioso para examinar a posição 

fisiológica do sistema estomatognático. Em músculos hipertônicos observa-se 

atividade elétrica elevada na condição de repouso, assim o restabelecimento de uma 

oclusão nessa condição muscular levaria as alterações existentes a uma condição 

permanente. Relata ainda que a melhor escolha para monitoramento da atividade 

geral, no músculo temporal em sua porção anterior e no músculo masseter, é o 
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eletrodo de superfície, já que há uma predominância de tipos mistos de fibras com 

distribuição variada nas diversas partes dos músculos elevadores da mandíbula. 

A situação de repouso dos músculos masseter e temporal em seu feixe 

anterior, de trinta e sete indivíduos portadores de dor miofacial, foi avaliada por meio 

de exame de eletromiografia, por Burdette e Gale em 1990. Eles se utilizaram de 

eletrodos bipolares para registro dos dados em dois exames consecutivos. Antes da 

remoção dos eletrodos, foi feito um gabarito para padronização de posição de 

colocação destes. Valendo-se então deste gabarito, após duas semanas os eletrodos 

foram reposicionados e o exame repetido, porém a correlação nos registros entre os 

diferentes dias foi pequena, especialmente para o músculo temporal. Pode ser este 

um indício de deficiência na recolocação dos eletrodos. 

Ainda em 1990, Altmann relatou que o tônus muscular tem profunda relação 

com posturas bucais incorretas, podendo encontrar-se nessas situações hipotonia 

para músculos elevadores da mandíbula, língua, lábios e bochechas. 

O músculo masseter de trinta indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular e de 25 indivíduos de um grupo controle, foi avaliado na situação 

de repouso, por meio da atividade eletromiográfica. Em 1991 Schroeder et al. 

perceberam nesse estudo que a atividade desse músculo para o grupo controle foi 

significativamente maior, porém não apresentou diferenças quando se comparou as 

intensidades de sintomas. 

 No mesmo ano (1991) Storey reforçou a melhor atuação dos eletrodos 

superficiais ao afirmar que estes registram maior quantidade de fibras do que os 

eletrodos de agulha. A função de qualquer eletrodo, seja de agulha ou superficial, é 

registrar o potencial de atividade da membrana em uma única unidade motora. 
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Assim, esse potencial de atividade da membrana pode chegar em momentos 

variados, vindo de cada fibra em particular até às muitas fibras, resultando um sinal 

único para aquela unidade enquanto não se movimente o eletrodo, possibilitando ao 

pesquisador investigar como as unidades são requisitadas e como reagem. A 

avaliação do eletromiograma é feita pela medição da altura do potencial de ativação, 

ou pela freqüência do potencial de ativação de cada unidade. Sua leitura fornecerá 

informações quanto à atividade muscular, mostrando se há atividade, quando inicia e 

quando encerra, em cada fibra muscular, porém sem mostrar o quanto de atividade 

é despendido por esse músculo. Para essa informação, é necessária a associação de 

outros equipamentos que monitorem a força, a pressão ou a posição, para 

possibilitar a relação entre a atividade do músculo e o resultado dessa atividade.  

 Ainda em 1991, Lindauer et al., usaram os parâmetros do exame de 

eletromiografia para examinar a função oral. Em condições distintas, catorze 

voluntários tiveram as atividades de seus músculos masseter registrados 

eletromiograficamente durante a realização de movimentos mandibulares. Pelos 

resultados encontrados, os autores concluíram que modificações relevantes 

acontecem entre os indivíduos, e que as características da curva traçada a partir dos 

valores eletromiográficos são reprodutíveis. Porém, ao relacionar as variáveis força e 

atividade eletromiográfica, não há uma condição linear, inviabilizando o traçado de 

uma relação proporcional entre estas variáveis. 

 Cooper et al. em 1991 e novamente Cooper em 1997, relataram ser útil o 

registro eletromiográfico para documentar mudanças na função muscular antes e 

após tratamentos, evidenciando-se a eficácia, ou não, da terapia. 
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 Em 1993, Sullivan e Schmitz conceituam que eletromiografia (EMG) se 

constitui em um dispositivo de pesquisa empregado como procedimento de 

avaliação, envolvendo detecção e registro dos potenciais elétricos das fibras 

musculares esqueléticas. 

Para os que ainda pudessem teorizar que disfunção articular e oclusal seria 

causa de hiper-atividade muscular, em 1994, Paesani et al. registraram a atividade 

eletromiográfica da posição de repouso dos músculos temporal na sua porção 

anterior e masseter em pacientes com e sem disfunções articulares e oclusais. Dez 

indivíduos do gênero feminino, sendo cinco assintomáticos e cinco com disfunções 

articulares e oclusais tomaram parte deste estudo. Nos resultados observou-se média 

dos registros eletromiográficos na posição de repouso, para o grupo com disfunção 

com valores menores ou iguais aos do grupo controle. 

 Em 1996, Marchiori e Vitti mostraram que é possível detectar-se 

eletromiograficamente quando e como um músculo é ativado, e como acontece a 

coordenação dos vários músculos envolvidos num movimento determinado. 

 Em 1996, Cecere et al. avaliaram eletromiograficamente os músculos 

masseter e temporal em indivíduos assintomáticos para disfunção 

temporomandibular, em postura de apertamento e durante a mastigação. Em uma 

análise inicial observou-se influência da recolocação dos eletrodos, porém não 

significativa estatisticamente, e havia a padronização de operador e local de 

colocação dos eletrodos. Numa segunda análise realizaram-se três exames de 

eletromiografia, sendo um pela manhã, outro uma hora após e outro no período da 

tarde com novos eletrodos, verificando-se que houve mais alterações no masseter, 

em relação ao temporal, e, talvez por ocorrência de fadiga muscular, na posição de 
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intercuspidação máxima (PIM). Segundo estes autores, quando existe um longo 

intervalo de tempo entre cada registro, alguns fatores podem alterar os registros 

obtidos, assim, eventuais situações de stress que alterem as condições psicológicas 

do indivíduo, variações de impedância da pele, ou mesmo alterações fisiológicas do 

músculo poderiam gerar registros diferentes, levando a uma conclusão de que a 

avaliação eletromiográfica para tratamentos, entre indivíduos, seria de valor limitado, 

na situação de se recolocar eletrodos. 

 Palomari et al. (1996) ao avaliarem pelo exame eletromiográfico o músculo 

masseter nas porções superior, mediana e inferior, durante a participação de cada 

uma delas em variados movimentos mandibulares, em indivíduos com oclusão 

clinicamente normal e maloclusão classe I de Angle, observaram atividade menor, na 

maioria dos movimentos mandibulares, para os indivíduos com maloclusão classe I, 

do que para os indivíduos de oclusão normal, e inatividade muscular para ambos os 

grupos em repouso mandibular, retração da protração e retração da posição normal. 

 Ainda em 1996, Stohler et al. injetaram solução salina em músculo masseter 

de indivíduos assintomáticos, com o objetivo de indução de dor. A coleta de registros 

eletromiográficos foi feita antes e após para avaliação comparativa, e percebeu-se 

aumento significativo da atividade desses músculos. Os autores concluíram que o 

aumento da atividade ocorreu pela memória de dor ou pela contração dos músculos 

da expressão facial, que normalmente acontece em reação a sensações negativas 

experimentadas pelos indivíduos. 

 Em 1997, Altruda Filho et al., avaliaram eletromiograficamente os músculos 

masseter, temporal e digástrico bilateralmente, em situação de repouso e esforço, 

antes e durante o tratamento de um paciente com classe II, divisão 2 de Angle, e em 
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suas conclusões relataram que a eletromiografia pode ser eficiente como exame 

diagnóstico auxiliar e, talvez preventivo para disfunções que envolvam a musculatura 

do sistema estomatognático.  

 Em 1999, Liu et al. registraram índices de oclusão e atividade 

eletromiográfica dos músculos mastigadores em indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular, e compararam com registros de indivíduos assintomáticos. Pelos 

resultados encontrados, os músculos elevadores da mandíbula de indivíduos com 

disfunção temporomandibular apresentam-se hipertônicos e com baixa eficiência 

funcional, entrando rapidamente em fadiga após pouco tempo de atividade, e menos 

relaxados após o encerramento da atividade. Não há uma proporcionalidade entre os 

valores de registro eletromiográfico e severidade da dor, porém quanto menor a 

capacidade de movimento mandibular, maior a hipertonia muscular e menor o 

esforço funcional. Os autores concluíram que indivíduos portadores de disfunções 

temporomandibulares sintomáticos, podem ter adaptação funcional na atividade dos 

músculos mastigadores e oclusão alteradas. 

O ano de 1999 foi marcado pela publicação do projeto SENIAM, criado para 

tentar padronizar a utilização da eletromiografia de superfície entre os pesquisadores 

internacionais. As diretrizes permitiram aos pesquisadores passar a comparar 

diferentes trabalhos e trocar informações. Utilizada já pela maioria dos pesquisadores 

em eletromiografia, padronizou o tipo de eletrodo, seu tamanho e material, as 

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

filtro, e outros. (SENIAM 7) 

 Em 2000, Pinho et al. investigaram quarenta pacientes portadores de 

disfunções temporomandibulares, com a presença de dor e estalos, por meio de 
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eletromiografia de superfície nos músculos da mastigação. Nesse estudo, a maioria 

dos indivíduos (75%) apresentava os sintomas no lado esquerdo. Os resultados 

encontrados revelaram nesses indivíduos com disfunção temporomandibular, apenas 

leve aumento na tonicidade basal, com redução na capacidade para apertamento e 

inibição disfuncional na porção anterior do músculo temporal direito, durante o 

movimento da mandíbula para o lado direito. 

 Por meio da eletromiografia e da eletrognatografia, em 2000, Arita avaliou 

indivíduos com dor e disfunção miofascial tratados com TENS, (Neuroestimulação 

Elétrica Transcutânea) e concluiu que os músculos masseter e temporal obtiveram 

resultados eletromiográficos diferentes para a terapia com Myomonitor. 

 Okeson (2000) percebeu e descreveu que variações ainda que pequenas na 

colocação de eletrodos nos indivíduos mudam de maneira significativa o sinal 

coletado e, portanto deve-se agir de forma cautelosa durante a colocação dos 

mesmos em todas as sessões de coleta de sinal. 

 A influência do bruxismo sobre o sistema estomatognático foi analisada em 

2001 por Amemori et al. Eles selecionaram três indivíduos para um estudo, sendo 

dois com hábitos de bruxismo e um com sintomas de disfunção temporomandibular. 

Avaliados eletromiograficamente, os movimentos mandibulares tiveram a freqüência 

e duração dos episódios de bruxismo registrados. Observou-se que o bruxismo por 

apertamento foi mais freqüente para esses três indivíduos e que a atividade 

eletromiográfica nessa situação é maior do que no bruxismo por atrição. 

 Após induzir a fadiga por mastigação contínua, Buzinelli e Bérzin, em 2001, 

avaliaram as alterações eletromiográficas que aconteciam nos músculos masseter e 

temporal. Trinta indivíduos com dentição normal e completa tiveram eletrodos de 



Revisão da Literatura 
 

33

superfície posicionados em seus músculos masseter e temporal, bilateralmente, com 

a coleta de dados realizada no minuto em que os indivíduos relatavam a sensação de 

fadiga na musculatura. Foram medidos o comprimento do período de resistência, a 

média da amplitude, a duração da fase ativa e a duração da fase de relaxamento. 

Nos resultados não houve alteração significante para a média de amplitude da fase 

ativa, porém houve diminuição na duração da fase de ativação e relaxamento após a 

fadiga.  

 Com o objetivo de analisar a relação entre oclusão e atividade 

eletromiográfica do músculo masseter durante apertamento dental, na posição de 

intercuspidação máxima habitual (PIM), Cardenas e Ogalde, em 2002, compararam 

em seu estudo indivíduos com prognatismo mandibular e indivíduos controle. Nos 

resultados, porém, não observaram diferenças significantes entre os dois grupos, no 

que se referiu às medidas antropoformétricas e à atividade eletromiográfica. 

 Seguindo o mesmo pensamento na tentativa de correlacionar a oclusão e a 

atividade eletromiográfica, em 2002, Ferrario et al. avaliaram a atividade 

eletromiográfica dos músculos mastigadores com o número de contatos oclusais em 

indivíduos jovens. Em sua conclusão, eles relataram que alterações na superfície 

oclusal podem alterar o desempenho dos músculos mastigadores, pela observação 

de que nos indivíduos com poucos contatos oclusais houve menor atividade 

eletromiográfica. 

 O uso da placa oclusal revelou uma significativa redução na atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, durante o tratamento de 

indivíduos com sintomas de disfunção temporomandibular, pelo menos no estudo de 

Landulpho et al., publicado em 2002, e na continuidade da pesquisa, seguindo o 
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mesmo enfoque, com publicação em 2004, onde afirmam que o músculo temporal 

tem sua atividade eletromiográfica reduzida, para situação de repouso, após uso de 

terapia com placa oclusal. 

 Ainda pensando em correlacionar a atividade eletromiográfica à situação 

oclusal, em 2003, Santos et al. analisaram o músculo orbicular da boca de indivíduos 

desdentados antes e após a instalação de próteses totais. Ao compararem os dados 

dos exames perceberam hiperatividade da musculatura peribucal na situação de 

desdentamento, em comparação com presença de próteses totais bem adaptadas. 

 Na linha de pesquisa que avalia a eficácia da placa dental para indivíduos 

portadores de disfunção temporomandibular, Bataglion et al. em 2003, por meio da 

análise eletromiográfica, observaram a ocorrência de equilíbrio entre os lados 

musculares ao nível de  masseter com aumento da atividade eletromiográfica, e 

aumento da  amplitude nos movimentos mandibulares com redução ou até mesmo 

eliminação de dores articulares. 

 Em 2003, Regalo et al. realizaram importante estudo, com uso da 

eletromiografia, com indivíduos surdos em comparação a indivíduos sem deficiência 

auditiva, analisando o músculo orbicular da boca, em seus fascículos superior e 

inferior. Em condições clínicas de sucção, sopro, projeção e compressão labial, assim 

como na emissão do fonema plosivo “PA”, os indivíduos surdos mostraram 

hiperatividade muscular.  

 Em 2004, Rodrigues et al. observaram o efeito da aplicação de 

neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS), sobre a dor e a atividade 

eletromiográfica nos músculos elevadores da mandíbula. Em 35 voluntárias do sexo 

feminino, sendo 19 portadoras de disfunção temporomandibular, e 16 assintomáticas 
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como grupo controle, aplicou-se a TENS por 45 minutos. Os resultados foram 

analisados a partir de dados eletromiográficos e escala visual analógica (VAS), ambos 

coletados antes e logo após a eletroestimulação. Encontrou-se uma diminuição tanto 

da dor, quanto da atividade eletromiográfica nos músculos masseteres na situação 

de contração voluntária máxima. 

A International Society of Electrophysiology and Knesiology (ISEK) estabeleceu 

uma padronização em termos de técnicas metodológicas para avaliações 

eletomiográficas, que servem como referência a serem seguidas por meio do 

Standards for reporting EMG Data (Merletti, 1999; Hermens, 1999). Este documento 

tornou-se então padrão internacional adotado pela comunidade científica e 

recomenda-se que suas instruções sejam seguidas em todas as pesquisas que 

utilizarem a eletromiografia como ferramenta de estudo. A meta era criar uma base 

de conhecimento consistente que pudesse ser usada por toda a comunidade 

científica. Isto incluiu estudos sobre sensores, colocação dos sensores sobre o 

músculo, protocolos de mensurações e métodos de processamento do sinal (Hogrel, 

2005). 

 Em 2005, Regalo et al. avaliaram o músculo orbicular da boca em diferentes 

condições clínicas funcionais, como sopro, sucção, projeção e compressão labial em 

indivíduos surdos oralistas (que utilizam a fala) e ouvintes e verificaram que os 

indivíduos surdos apresentaram maior atividade eletromiográfica para este músculo 

do que os indivíduos ouvintes, nestas condições clínicas.  

 Regalo et al. (2006a) avaliaram a posição de repouso mandibular em 

indivíduos surdos e ouvintes controles e verificaram que os indivíduos surdos 
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apresentam maior atividade eletromiográfica durante o repouso mandibular do que 

indivíduos ouvintes controles. 

Regalo et al. (2006b) analisaram a musculatura mastigatória dos surdos, 

verificando por meio da eletromiografia, a atividade dos músculos masseter e 

temporal em atividades clínicas como apertamento dental, abertura e fechamento da 

boca, lateralidade, protrusão e insuflar a bochecha. Os resultados mostraram que 

ambos os músculos apresentaram uma menor atividade da musculatura mastigatória 

quando comparados com indivíduos ouvintes controles.  

Em 2006, Da Silva et al.fizeram uso da eletromiografia para estudar os 

músculos masseteres, direito e esquerdo, em indivíduos com disfunção 

temporomandibular, dentados e parcialmente desdentados e, concluíram que os 

indivíduos com disfunção temporomandibular, tanto dentados como parcialmente 

desdentados, apresentaram elevada atividade eletromiográfica na posição postural 

de repouso mandibular, sendo observado que os pacientes com dentição completa 

apresentaram uma atividade eletromiográfica maior do que aqueles com ausências 

de elementos dentais. 

Ao comparar a atividade muscular entre indivíduos saudáveis e portadores da 

Síndrome de Eagle, Siéssere et al., em 2006, observaram pela análise 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, hiperatividade muscular para os 

indivíduos portadores da síndrome. 

Em 2006, Gavish et al. testaram um protocolo de exercícios para 

fortalecimento dos músculos mastigadores. Foram realizados exames 

eleromiográficos em vinte indivíduos com diagnóstico de dor miofascial de acordo 

com o DRC/TMD. Formaram-se dois grupos, um onde os indivíduos submeteram-se 
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ao protocolo de exercícios por oito semanas e o grupo controle, que não realizou 

nenhum procedimento no mesmo período. Os exames eletromiográficos realizados 

antes e após o período determinado foram comparados e os resultados 

demonstraram que os exercícios dos músculos mastigadores levaram a um aumento 

significativo de atividade eletromiográfica nos músculos masseteres na contração de 

máxima intercuspidação, e ainda relato de redução significativa da dor no repouso e 

na mastigação. 

Revisões mais recentes visaram estabelecer a importância da eletromiografia 

em uso clínico para diagnóstico e tratamento de disfunção temporomandibular. Em 

2006, Klasser e Okeson discutiram fatores técnicos e biológicos que influenciariam a 

confiabilidade, a validade, a sensibilidade e a especificidade do exame de 

eletromiografia como um procedimento diagnóstico e de tratamento, na forma de 

biofeedback eletromiográfico. Os autores acreditam ser difícil atingir especificidade e 

sensibilidade, com padronização aceitável, em diagnóstico e tratamento de disfunção 

temporomandibular, por serem muitos os fatores de interferência, sendo ainda 

necessário aprimoramento para seu uso clínico. 

Ainda em 2006, Pereira et al. verificaram uma possível correlação de 

espessura muscular e sua atividade mioelétrica, nos músculos masseter e temporal 

no seu feixe anterior. Participaram quarenta voluntários, adolescentes, com sinais e 

sintomas para disfunção temporomandibular, escolhidos a partir do Índice Crânio – 

Mandibular e um questionário. Em sua conclusão, os autores relataram não haver 

influência da disfunção temporomandibular sobre a espessura desses músculos, 

assim como sobre a atividade eletromiográfica, indicando não haver correlação entre 

estes fatores. 
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Um outro estudo para avaliar a atividade eletromiográfica em indivíduos 

portadores de disfunção temporomandibular, publicado por Zuccolotto et al. em 

2007, foi realizado em indivíduos desdentados totais, antes e após a instalação e 

utilização de próteses totais com pistas deslizantes de Nóbilo. Os músculos masseter 

e temporal em postura de repouso tiveram sua atividade eletromiográfica registrada, 

e em todos os indivíduos verificou-se alívio da dor e da fadiga muscular após a 

utilização das próteses com as pistas deslizantes. Assim, concluiu-se que estes 

dispositivos levaram a uma desprogramação da musculatura, deixando o sistema 

estomatognático em um estado de equilíbrio, e possibilitando a indicação de seu uso 

antes de se confeccionar próteses totais em indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular.  

Em 2007, De Souza et al. avaliaram o efeito da acupuntura nos músculos 

temporal e masseter por meio da eletromiografia de superfície. Trinta voluntários 

assintomáticos foram distribuídos em três grupos, de acordo com os pontos de 

aplicação de acupuntura: pontos locais, pontos à distância e associação de pontos 

locais e à distância. Os exames eletromiográficos foram realizados antes e após a 

utilização da acupuntura. Observou-se que a atividade eletromiográfica dos músculos 

estudados foi menor após a aplicação dos métodos de acupuntura no repouso, e foi 

maior após a aplicação da acupuntura na posição de máxima intercuspidação. A 

atividade eletromiográfica mostrou-se alterada após a aplicação da acupuntura nos 

três grupos, sendo mais evidente no agulhamento de pontos à distância.  

Em 2007, Petrovic e Horvat avaliaram a atividade eletromiográfica dos 

músculos temporal e masseter de indivíduos com oclusão normal e disto-oclusão, 

para verificar se havia diferenças de atividade em função da alteração morfo-
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funcional. Eles encontraram em seus resultados atividade eletromiográfica menor 

para os indivíduos com disto-oclusão. 

Em 2008, Ries et al. fizeram um estudo para analisar a simetria da atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter, temporal e esternocleidomastóideo em 

voluntários divididos em grupo controle e grupo com DTM. Registros de 

eletromiografia de superfície foram feitos durante a posição de repouso mandibular, 

posição de máxima intercuspidação e durante a mastigação. As atividades simétricas 

dos músculos temporais, masseter e esternocleidomastóideo foram menores no 

grupo com DTM comparado ao grupo controle. A ativação assimétrica dos músculos 

do pescoço e mandíbula foi interpretada como uma estratégia compensatória para 

alcançar estabilidade para o sistema mandibular e cervical durante a função 

mastigatória.  
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ACUPUNTURA  

 Acupuntura é uma palavra de origem latina composta por acus= agulha e 

punctura=picada, que consiste na introdução de agulhas em pontos privilegiados da 

pele, tendo em vista a obtenção de uma resposta terapêutica. 

 Advinda do Extremo Oriente há pelo menos cinco mil anos, tem como 

primeiro livro o Nei-Ching, do terceiro século antes de Cristo, considerado a Bíblia da 

Acupuntura. Os primeiros a introduzirem os conhecimentos e a prática da 

acupuntura na Europa foram os jesuítas no século XVIII, porém só em 1934 Soullié 

de Morant publicou o livro Compêndio da Verdadeira Acupuntura Chinesa. A 

acupuntura então se difundiu rapidamente por toda Europa. 

 A acupuntura é baseada em uma análise sutil e detalhada das necessidades 

particulares do indivíduo, com a proposição de tratamento de forma holística, ou 

seja, tratamento do indivíduo como um todo, e não somente dos sintomas 

apresentados.  

 Hoje esta técnica é praticada nos mais tradicionais hospitais do mundo 

ocidental e um volume muito grande de investigações clínicas e experimentais estão 

sendo realizadas. No Brasil já se pratica há várias décadas e, desde 1961, existe a 

Associação Brasileira de Acupuntura, com sede em São Paulo. 

 Em 1976, Corcos e Brandwein realizaram um estudo sobre o tratamento de 

dor por meio de acupuntura na articulação temporomandibular, decorrente de artrite 

reumatóide e osteoartrite. Eles elegeram para o agulhamento os pontos IG4, E6, E7, 

TA21 e ID19, e aplicaram pelo tempo de trinta minutos o estímulo elétrico de dois 

hertz nas agulhas posicionadas. Pelos resultados encontrados, eles concluíram ser a 

acupuntura uma técnica útil para o tratamento deste tipo de dor. 
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 A dor de cabeça de origem muscular tratada com acupuntura foi avaliada por 

meio da eletromiografia por Jensen et al., em 1977. Os registros eletromiográficos 

dos músculos masseter e temporal foram realizados após uma sessão de quinze 

minutos de agulhamento no ponto VB41, de vinte e um voluntários. Doze desses 

indivíduos apresentaram melhora considerável nas avaliações após vinte e quatro 

horas, um mês e quatro meses. 

 Em 1978, Selden, utilizando a acupuntura, avaliou alterações para a 

percepção de dor orofacial originada a partir de variadas patologias. Houve sucesso 

na modificação da percepção da dor após quinze a vinte minutos de agulhamento, 

resultando em diminuição na quantidade de fármacos utilizados pelos indivíduos, 

mesmo com a variação nos métodos de acupuntura, e a variação da origem da dor. 

 Em 1979, Jensen et al. novamente avaliaram a ação da acupuntura em dor de 

cabeça com envolvimento muscular. Dessa vez foram vinte e nove voluntários, que 

responderam a um questionário sobre o número de episódios da dor em períodos de 

tempo determinados, e o uso de fármacos. Após sessenta dias com o questionário, 

os indivíduos foram colocados em dois grupos, o primeiro que foi agulhado no ponto 

F3 e o segundo placebo. Decorridos mais sessenta dias o grupo placebo recebeu 

então a acupuntura realmente, sem ter conhecimento disto. Na fase placebo, pelos 

questionários observou-se redução não significativa da ocorrência de dor, porém 

após a aplicação da acupuntura, houve redução significativa na ocorrência da dor, 

assim como do consumo de fármacos, em ambos os grupos. 

 A teoria do portão para o controle da dor, que é a modulação dos impulsos 

nervosos sensoriais pelos mecanismos inibitórios do sistema nervoso central foi 

citada em 1981 por Melzack. Ele lembra um dos métodos mais antigos para alívio da 
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dor, que é a analgesia produzida na hiperestimulação de pontos gatilhos miofasciais 

por meio de agulhamento seco, acupuntura, frio, calor ou irritação química 

superficial, e afirmou ser a neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) nos 

pontos de gatilho ou nos pontos de acupuntura um método eficaz para o controle da 

dor. Tanto a aplicação da acupuntura quanto da TENS, nos mesmos pontos resultam 

em diminuição considerável e similar para dor lombar, com diferenças no período de 

duração do alívio da dor de paciente para paciente. Ao se observar que 71% dos 

pontos de gatilho miofasciais, descritos pela medicina ocidental, têm 

correspondência para pontos de agulhamento na acupuntura, pode-se deduzir que 

ambos representam um mesmo fenômeno, podendo ser explicados pelos mesmos 

mecanismos. 

 A dor crônica facial de dezesseis indivíduos foi tratada por meio de 

acupuntura e avaliada por Hansen e Hansen em 1983. Durante um período de 

dezesseis semanas a intensidade de dor foi registrada, e em torno de dez sessões 

realizadas em duas semanas, agulhando-se os pontos VB14, E2, E3, IG4, E6, E7, E44 

e TA5. S. Pelos registros, e a referência subjetiva dos pacientes ficou evidente a 

efetividade da acupuntura para alívio da dor, em relação ao placebo. 

 Comparando a fisioterapia com acupuntura para um grupo de vinte e dois 

indivíduos que apresentavam tensão muscular em região de cabeça e pescoço, 

durante vinte e oito semanas, Ahonen et al., em 1984, observaram a diminuição da 

tensão muscular para ambas as terapias, assim como a diminuição dos registros 

subjetivos de dor de cabeça. Os autores concluíram serem efetivas ambas as 

terapias para dor de cabeça e tensão muscular na área de cabeça e pescoço.  
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 Em 1985, Raustia et al. dividiram em dois grupos cinqüenta indivíduos com 

disfunção da articulação temporomandibular e compararam métodos tradicionais de 

tratamento com a acupuntura. No primeiro grupo aplicou-se acupuntura e no 

segundo tratamento padrão. Avaliaram-se inicialmente os sinais e sintomas dos 

indivíduos empregando-se o índice de Helkimo. Os exames foram repetidos após 

uma semana, e novamente após um mês de tratamento. Para o grupo de 

acupuntura, foram realizadas três sessões de agulhamento por vinte minutos, no 

período de um mês, em pontos locais e à distância. No grupo de tratamento padrão 

utilizou-se ajuste oclusal, placa oclusal e exercícios musculares. Após três meses do 

encerramento das terapias, novos exames foram realizados e não foram observadas 

diferenças entre os métodos utilizados. 

 Em 1986, Lanza, avaliou a eficácia de utilização de acupuntura e biofeedback 

tanto isoladamente como em associação, em tratamento de tensão muscular e 

ansiedade para vinte e quatro indivíduos. Colocados em dois grupos, o primeiro 

grupo recebeu tratamento de biofeedback (processo ou técnica instrumental de 

aprendizado do controle voluntário das funções orgânicas automaticamente 

reguladas) associado com acupuntura, e o segundo somente com biofeedback. 

Registros eletromiográficos e aplicação de um questionário foram usados como 

meios de avaliação. No grupo da acupuntura houve melhora, tanto para a tensão 

muscular como para ansiedade, a partir da terceira ou quarta sessão. 

 O tratamento por acupuntura foi avaliado por List e Helkimo, em 1987, em 

dez indivíduos com dor facial crônica e sintomas de disfunção temporomandibular 

que não tiveram melhora com tratamento convencional anterior. Utilizando a escala 

verbal e a escala visual analógica de dor, o índice de Helkimo e a informação do 
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consumo de fármacos pelo indivíduo, avaliou-se os indivíduos antes, imediatamente 

após, três e sete meses após o tratamento. De seis a oito sessões de acupuntura 

foram realizadas, com uma semana de intervalo entre elas, com agulhamento nos 

pontos LI4, ST36, BL60, BL62, GB34 e LR3 à distância, e LI20, ST2, ST5, ST6, ST7, 

SI18, SI19, BL2, BL10, SJ14, SJ17, SJ21, SJ22, GB 2, GB12, GB14, GB20, GB21, 

DU20, EX2, EX5 e Qianzheng, nas regiões dolorosas. Nos resultados verificou-se que 

todos os indivíduos apresentaram melhora, com quatro indivíduos relatando 

sentirem-se muito melhor, e seis um pouco melhor. Apenas um indivíduo relatou 

ainda algum desconforto nas sessões de controle.  

Em 1991, Johansson contando com quarenta e cinco voluntários, que 

apresentavam cefaléia de origem muscular crônica ou dor facial, realizou um estudo 

comparativo entre tratamentos por acupuntura e uso de placas oclusais. Divididos 

em três grupos, onde um dos grupos foi considerado controle, não recebendo 

nenhum tratamento, avaliou-se os indivíduos por meio da escala visual analógica 

(VAS) de dor, e também pelo índice de Helkimo, antes do tratamento e após três 

meses do encerramento do tratamento. A acupuntura foi realizada em seis sessões 

de trinta minutos, com agulhamento nos pontos de dor, e em um ponto distante o 

LI4. Ao observar os resultados foi encontrada redução significativa similar, dos sinais 

e sintomas para os indivíduos tratados por ambas as terapias, em relação ao grupo 

controle.  

 No ano seguinte, em 1992, List realizou estudo comparativo entre a ação da 

acupuntura e das placas oclusais para indivíduos com disfunção temporomandibular. 

Foram cento e dez indivíduos, colocados em três grupos distintos, o grupo controle, 

aquele em que foram feitos procedimentos de acupuntura e outro onde se utilizou as 
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placas oclusais. Avaliações por meio do índice de Helkimo foram realizadas antes dos 

procedimentos, e imediatamente após o tempo de tratamento. O grupo que recebeu 

acupuntura, passou por seis sessões semanais de trinta minutos, com agulhamento 

nos pontos LI 4, ST 6,7,36, DU 20, BL 2,10, SI 18,19, GB 20,21 e Ex 2 e Qianzheng. 

O grupo que recebeu as placas oclusais, utilizou-as apenas no período noturno, pelo 

tempo de oito semanas. Nos resultados, o autor observou que comparados ao grupo 

controle, que mantiveram inalterados os sintomas, ambos os grupos, acupuntura e 

placas oclusais, tiveram redução dos sintomas. 

 No mesmo ano, List e Helkimo, acompanharam oitenta pacientes da pesquisa 

anterior por mais seis e doze meses após a realização da acupuntura ou utilização 

das placas oclusais. Outros métodos terapêuticos foram utilizados nos indivíduos que 

não deram respostas favoráveis a essas duas opções. Assim, fisioterapia, ajuste 

oclusal, psicoterapia, placas reposicionadoras, injeções intra-musculares e intra-

articulares foram os métodos alternativos e em apenas alguns casos houve resposta 

favorável. Mesmo após um ano, os resultados positivos semelhantes da acupuntura e 

das placas oclusais se mantiveram.  

 Em mais um estudo, List et al., em 1993, avaliaram dessa vez cinqüenta e 

cinco indivíduos com história de disfunção mandibular e histórico de dor por mais de 

seis meses. Seguindo a metodologia já utilizada nos experimentos anteriores, eles 

dividiram os indivíduos em três grupos, um controle sem terapêutica, mas fazendo 

registros num diário de dor; outro grupo tratado por acupuntura, com agulhamento 

nos pontos Ex 2, ST 7, ST 6, GB 20, LI 4 e ST 36; e o terceiro grupo que recebeu 

placa oclusal para uso noturno. Antes, imediatamente após o tratamento, e seis 

meses após o tratamento, avaliou-se o limiar de dor à pressão, o índice de disfunção 
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clínica e a informação do indivíduo pela escala visual analógica (VAS). Nos resultados 

imediatamente após o tratamento, houve melhora significante para os grupos 

tratados quando comparados ao controle, porém na avaliação após seis meses tais 

resultados não foram mantidos. 

 Em 1995, Wright e Schiffman, à procura de terapias alternativas para 

indivíduos com dor miofacial, realizaram uma revisão na literatura, e encontraram a 

placa oclusal como tratamento de primeira escolha dos profissionais. Outras terapias 

como a fisioterapia, compressão dos pontos de gatilho, acupuntura, relaxamento, 

orientações para auto-ajuda, biofeedback, tratamento para stress são mencionados 

como terapias alternativas. Segundo esses autores, nos relatos, a eficácia da 

acupuntura se equivale à da placa oclusal. 

 Em 1997, McMillan et al., avaliaram por comparação a eficácia da melhora de 

indivíduos com quadro de dor muscular orofacial, por meio de infiltração de 

anestésico local e de agulhamento a seco com agulhas de acupuntura. Trinta 

voluntários com dor orofacial, divididos em três grupos, receberam no primeiro grupo 

infiltração com anestésico local diretamente no “trigger point” e uma simulação de 

agulhamento a seco, no segundo grupo o agulhamento a seco com agulhas de 

acupuntura no “trigger point” e simulação de infiltração anestésica, no terceiro 

grupo, designado como controle, simularam-se a infiltração anestésica e o 

agulhamento a seco. Tanto para o limiar de dor à pressão, quanto para a escala 

visual analógica (VAS), nos três grupos, não houve diferenças. Esse autor questiona 

a eficácia terapêutica destes procedimentos na dor muscular orofacial. 

 Em 1998, Rosted identificou setenta e quatro trabalhos publicados sobre 

acupuntura, e destes selecionou quinze que preencheram o critério de inclusão pré-
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determinado. Fez então uma revisão observando a eficácia da acupuntura, e 

encontrou em onze desses trabalhos um resultado positivo, ou seja, mostrou-se 

efetiva no tratamento de disfunção temporomandibular, e em apenas em quatro não 

mostrou efeito. Com esse estudo, o autor conclui que o efeito da acupuntura para 

dor facial e disfunção temporomandibular mostra-se real, revelando a acupuntura 

como alternativa válida aos tratamentos convencionais. 

 Pergunta-se qual seria o papel da musculatura em dores de cabeça crônicas, e 

qual a influência da acupuntura no tratamento desses indivíduos. Para responder a 

essas questões, Karst et al., no ano de 2000, trabalharam com 39 voluntários que 

após uma triagem, foram colocados em dois grupos distintos, um de tratamento e 

outro placebo. Foram agulhados os pontos VB20, IG4, F3 em geral, e em alguns 

casos pode-se utilizar VB8, VB14, VB21, VB41, B2, B10, B60, P7, TA5, E8, E36, E44, 

num tempo de trinta minutos. Ao final de seis semanas não se observou diferenças 

entre os grupos, pela indicação da escala visual analógica (VAS) e a freqüência dos 

episódios de dor, porém os limiares de dor demonstraram um aumento significativo 

no grupo tratado. 

 Em 2001, Rosted novamente fez uma revisão, agora de catorze artigos e 

observou as semelhanças entre as técnicas de acupuntura, assim como 

recomendações dessa técnica no tratamento de disfunções temporomandibulares. 

Analisou então, os pontos utilizados, o tipo de estimulação, o número de sessões, o 

tempo de duração de cada sessão e o intervalo entre elas, verificando que a 

acupuntura é uma terapêutica eficaz para o tratamento de disfunção 

temporomandibuar, e sugere a utilização dos pontos ST6, ST7, SI18, GV20, GB20, 
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BL10 e LI4, com manipulação manual das agulhas, em seis sessões semanais de 

trinta minutos de duração. 

 A atuação positiva da aplicação acupuntura para controle de disfunção 

temporomandibular e dor facial foi evidenciado por Thayer em 2001 que sugere que 

os pontos ST6,7, EX2, DU 20 e LI 4, seriam os indicados para o agulhamento, e que 

a acupuntura tradicional, a eletroacupuntura, a acupuntura nos pontos de gatilho 

miofascial e auriculopuntura são as técnicas mais adequadas. 

Em 2002, Goddard et al. realizaram um estudo comparativo para efetividade 

da acupuntura para redução da sintomatologia dolorosa do músculo masseter, em 

indivíduos portadores de dor miofacial, usando os pontos clássicos e pontos em 

áreas sem correspondência com esses pontos, o que se chama de acupuntura 

placebo. A medição das mudanças da sensação de dor provocadas por estimulação 

mecânica no músculo masseter, antes e após o tratamento, foi feita por meio de 

escala visual analógica. Nos resultados, observou-se não haver diferença significativa 

entre a acupuntura clássica e a placebo, o que induz a uma conclusão de que a 

redução da dor resultante de um estímulo nocivo pode não ser específica ao local.  

Em 2003, Wong e Cheng partindo de um protocolo de atendimento para 

indivíduos com disfunção temporomandibular, estabeleceram o uso combinado de 

acupuntura, placa oclusal e pontos de injeção terapêutica. Após seis sessões, 85% 

dos indivíduos atendidos mostraram sinal de melhora, sendo que episódios de 

complicações foram raros e menores. Embora os resultados sejam encorajadores, 

estes autores afirmam haver necessidade de mais estudos, preferencialmente com 

controles aleatórios para comprovar a eficácia da acupuntura sobre outras terapias.  
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Em 2003, DeBar et al. analisaram o uso de medicina complementar e 

alternativa entre 192 indivíduos com disfunção temporomandibular. Inquiriu-se sobre 

o uso de terapêuticas específicas para tratamento da DTM e as condições de saúde, 

observando-se estado físico, psicossocial, comportamento, e a própria função da 

articulação temporomandibular. Foram entrevistados 192 pacientes com disfunção 

temporomandibular documentada. Os resultados mostraram que quase dois terços 

dos indivíduos (62,5%, n = 120) relataram usar terapias alternativas para disfunção 

temporomandibular, sendo a massagem classificada como a mais freqüente e entre 

as mais satisfatórias e úteis. Em geral, os entrevistados que utilizaram medicina 

complementar ou alternativa para tratar DTM, relataram estar mais satisfeitos com a 

massagem, acupuntura, e quiropraxia; estes tendem a ser mais velhos, com histórico 

de vários problemas médicos. Tendo em conta a utilização freqüente de medicina 

complementar ou alternativa pelos entrevistados, os autores concluem que os 

profissionais devem inquirir sobre a utilização dessas terapêuticas adjuvantes entre 

seus pacientes portadores de disfunção temporomandibular. 

Em 2004, Zhou e Zhao compararam o efeito terapêutico da acupuntura em 

combinação com ultra-som e a eletroterapia em disfunções temporomandibulares. 

Sessenta e oito pacientes com DTM foram aleatoriamente distribuídos em dois 

grupos para receber os dois tratamentos. Com resultados estatisticamente 

significativos a terapia da acupuntura combinada com ultra-som produziu melhores 

resultados. 

Em 2005, Goddard decidiu realizar um estudo sobre os resultados do 

tratamento com acupuntura para dor crônica orofacial. Ele justificou seu trabalho a 

partir da verificação que a literatura descrevia a utilização da acupuntura para o 
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tratamento de muitas condições de dor, podendo inclusive ser útil para o quadro de 

dor miofascial, como coadjuvante do tratamento ou uma terapia alternativa. Vinte e 

nove indivíduos (vinte e dois do sexo feminino e sete do sexo masculino), idade 

entre 22 e 60 anos, apresentando dor orofacial crônica foram tratados por 

acupuntura. Avaliada a dor desses indivíduos, antes e após a terapia, por meio de 

uma escala numérica analógica, encontrou-se redução significativa entre a 

pontuação da dor antes do tratamento e após o tratamento, indicando a melhora da 

sintomatologia dolorosa. 

Comparando o efeito da acupuntura com a simulação de acupuntura, Smith et 

al. (2007) objetivaram estabelecer a verdadeira eficácia da acupuntura no 

tratamento de disfunção temporomandibular. Vinte e sete indivíduos foram 

distribuídos em dois grupos: um grupo no qual foi realizada a aplicação de 

acupuntura e o outro grupo no qual foi realizado apenas a simulação. O estudo foi 

duplo-cego tanto para o indivíduo tratado como para o avaliador, e as avaliações 

foram realizadas antes do início da primeira sessão e logo após o término da última 

sessão. Observaram-se melhores resultados clínicos para os indivíduos que 

realmente receberam a acupuntura com a maioria atingindo um índice de 

significância estatística. 

Em 2007, Shin et al. investigaram uma associação de terapia manual 

(massagem) e aplicação de acupuntura em indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular e o seu efeito sobre a sintomatologia dolorosa e abertura 

máxima da boca. Quarenta e nove indivíduos, sendo 15 homens e 34 muheres, 

receberam essa terapêutica e foram avaliados antes e após quatro semanas. Houve 

melhora significativa para todos os indivíduos, com redução da dor e aumento da 
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medida de abertura bucal máxima, sugerindo a utilização dessa combinação de 

terapia manual e acupuntura, como terapêutica para indivíduos com disfunção 

temporomandibular. 

Em 2007, Thayer relatou que a antiga técnica da acupuntura tem recuperado 

sua popularidade no Reino Unido, nos últimos vinte anos. Apresentando uma visão 

geral dos conceitos tradicionais e ocidentais da acupuntura, ele mostra a relevância 

clínica e aplicabilidade da técnica na prática odontológica, em especial para o 

gerenciamento do reflexo de náusea e para o tratamento de disfunções 

temporomandibulares. 
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

A disfunção temporomandibular (DTM) é usualmente definida como um termo 

abrangente para uma diversidade de alterações clínicas relacionadas à musculatura 

mastigatória, articulações temporomandibulares e estruturas agregadas. Seus sinais 

e sintomas foram descritos na história moderna por James Costen e alguns deles são 

considerados distúrbios auditivos incluindo dificuldades auditivas, sensação de 

“ouvido tampado”, dor dentro e em torno do ouvido, zumbido, e outros que 

poderiam ser relacionados com patologias sinusais, tais como dor de cabeça e 

ardência no nariz, garganta e língua, além de vertigens, quadro esse que ficou 

conhecido como “Síndrome de Costen”. O autor atribuía esses sintomas a maloclusão 

dental, especificamente sobremordida, por acreditar que com o retroposicionamento 

condilar houvesse uma compressão dos nervos auriculotemporal e corda do tímpano, 

da tuba auditiva e da base do crânio (Costen, 1934; Maciel, 1996; De Wijer, 1998). 

Outros autores citaram como principais sinais e sintomas, dor espontânea, dor 

à palpação dos músculos mastigadores e articulações temporomandibulares, cliques 

articulares nos movimentos condilares, limitação ou assimetria de movimentos 

mandibulares (Molina, 1989; Dahlström, 1989; Svensson et al., 2001; Acosta-Ortiz et 

al., 2004). Fatores emocionais como stress e transtorno psicossocial influenciando na 

rotina do indivíduo, podem fazer parte do quadro (Dworkin et al., 2002). Para McNeill 

et al. (1980), a classificação, em conformidade com os sinais e sintomas da região 

envolvida, pode apresentar-se com características odontológicas tais como: dores 

nos músculos masseter, temporal, pterigóideo medial, levantadores da mandíbula e 

também nos músculos pterigóideo lateral feixe inferior, digástrico e abaixadores da 

mandíbula. A manifestação dessa sintomatologia dolorosa pode ocorrer na função 
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mastigatória, no movimento para a fala, ao abrir e fechar da boca, as denominadas 

desordens extra-capsulares. Outros sinais como ruídos articulares, limitação e/ou 

desvio na abertura máxima da boca, podem surgir nas desordens intra-capsulares 

(McNeill et al., 1980). Essas manifestações podem ser agudas ou crônicas (Carlsson 

e DeBoever, 2000). 

Na literatura são encontrados muitos termos para designar esse quadro. 

Buscando coordenar esta terminologia, a American Dental Association (ADA) adotou 

o termo desordens temporomandibulares (Okeson, 1992), enquanto para Siqueira 

(2002), em seu dicionário de termos odontológicos, disfunção temporomandibular 

(DTM) é a versão mais adequada do termo original em língua inglesa.  

Quando se fala de etiologia para disfunção temporomandibular, é necessário 

estar aberto a uma visão muito ampla e variada para se perceber as causas 

prováveis, por ser essa patogenia multifatorial (Gray et al., 1994; Korszun et al., 

1998; Okeson, 1998a). A diversificação, que pode incluir diferentes áreas da saúde 

no diagnóstico e tratamento é uma característica que dificulta e às vezes leva a erros 

(Ferrando, 2004). Existem suposições bem aceitas sobre as etiologias, como 

presença de processos inflamatórios a nível das articulações ou músculos, alterações 

de posição e/ou número de dentes e sua oclusão, traumas locais em face e/ou 

cabeça, além de traumas na região de coluna cervical (Okeson, 1998a). Mesmo 

sendo esses fatores, determinantes, eles não atuam de forma isolada, sendo 

necessário observar-se a adaptabilidade do indivíduo, e esta se relaciona 

intimamente ao aspecto emocional, em especial à ansiedade, e estresse (Knutson et 

al., 1989; Rugh, 1987). Frente a situações de micro e /ou macro traumas, ocorrem 

respostas adaptativas fisiológicas, que podem resultar em remodelação em tecido 
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ósseo nas articulações temporomandibulares, e alteração em tônus da musculatura 

envolvida (Gerschman et al., 1987). Como conseqüência dessa perda de integridade 

estrutural, da alteração funcional ou mesmo dos esforços biomecânicos atípicos 

sobre o sistema estomatognático, ocorre um comprometimento da capacidade 

adaptativa, aumentando a possibilidade de uma disfunção se instalar, e assim fatores 

associados resultariam nas dores locais nas articulações temporomandibulares, e às 

dores irradiadas pela face, fronte e orelhas (Marbach et al., 1990). Estando as 

estruturas em desequilíbrio anatômico, fatores emocionais como o stress poderiam 

atuar como coadjuvantes para indivíduos com disfunção (McCreary et al., 1991); e a 

depressão e ansiedade em situações marcantes na vida do indivíduo poderiam levá-

lo a uma mudança comportamental para a tolerância ao percebimento de sensação 

de incômodo, desconforto ou mesmo dor (Okeson, 1998b). 

A freqüência e a severidade dos sinais e sintomas parecem aumentar com a 

idade e, têm sido também notados em usuários de próteses totais (Agerberg; 

Carlsson, 1973; Mercado; Faulkner, 1991, Tortopidis et al., 1999) observando-se 

correlação entre os sintomas de DTM e estado de saúde geral, postura de cabeça, 

habilidade mastigatória ( Mercado; Falkner, 1991), a qualidade das próteses totais e 

o seu estado oclusal (Dervis, 2004).  

Algumas pesquisas buscando estabelecer a prevalência da disfunção 

temporomandibular relataram que 50 a 70% da população mostra algum sinal de 

disfunção em algum momento da vida, enquanto 20-25% da população apresenta 

evidente disfunção (Gray, et al., 1994).  

Os estudos epidemiológicos transversais em populações de adultos mostraram 

uma prevalência, que varia de 40 a 75% de indivíduos que apresentam pelo menos 



Revisão da Literatura 
 

55

um sinal de DTM, como anormalidades de movimento, ruído articular, dor à palpação 

dos músculos mastigadores e aproximadamente 33% das pessoas têm no mínimo 

um sintoma como dor facial e dor articular. (Dworkin et al., 1990). Alguns sinais 

parecem ser relativamente comuns em populações de indivíduos saudáveis como 

sons articulares ou desvios de abertura da boca que ocorrem em aproximadamente 

50% destes. Outros sinais são raros, como, por exemplo, as limitações de abertura 

de boca, que ocorrem somente em 5% dos indivíduos. Em relação ao gênero, 

quando os sintomas individuais são avaliados separadamente, as mulheres 

apresentam mais cefaléia, estalos e dores na articulação temporomandibular e dor 

muscular do que os homens (Okeson, 1998b). 

Essa forte predominância feminina foi observada em praticamente todos os 

estudos realizados em pacientes tratados em clínicas especializadas no tratamento 

das disfunções temporomandibulares, e foi interpretada de diversas maneiras, 

algumas enfatizando fatores hormonais ou de constituição, outras comportamentais 

ou diferenças psicossociais entre os sexos. Os homens mostram mais tolerância a 

uma ampla variedade de estímulos dolorosos e procuram auxílio médico e 

odontológico com menos freqüência que as mulheres. No entanto, existem também 

dados epidemiológicos mais recentes indicando que as mulheres realmente têm mais 

problemas relatados nas articulações e estruturas músculo-esqueléticas (Carlsson e 

De Boever, 2000). Em estudo retrospectivo realizado por Sipilä et al (2001) avaliando 

pacientes com disfunção temporomandibular tratados nos últimos 30 anos, verificou-

se maior prevalência feminina, principalmente nas portadoras de quadro depressivo, 

mensurado pela escala SCL-25 DS (Symptom Checklist Depression Subscale). Bacci 

et al. (2003) também utilizando escalas de mensuração de dor, verificaram forte 
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predominância feminina nos indivíduos com queixas de disfunção 

temporomandibular. 

Na infância, a prevalência dos sinais e sintomas das disfunções 

temporomandibulares, é menor do que em adultos, apresentando tendência de 

aumentar a freqüência e a gravidade desses sinais e sintomas na segunda e terceira 

décadas de vida, resultados estes que foram relatados em estudos transversais e 

longitudinais, porém, a gravidade da dor é a mesma em todas as faixas etárias e a 

freqüência das alterações morfológicas está correlacionada com o avanço da idade 

(Okeson, 1998b). A prevalência de limitações físicas como a dificuldade para abrir a 

boca, a gravidade da dor e a disfunção diminuem acentuadamente com o avanço da 

idade (Carlsson e De Boever, 2000). 

O fato da maior freqüência de disfunção temporomandibular ser encontrada 

em mulheres não é explicado satisfatoriamente pela literatura. Fatores sociais, 

psíquicos ou econômicos são atribuídos a esta explicação. Além disso, as mulheres 

procuram tratamento mais freqüentemente do que os homens (Gray et al., 1994; 

Steenks e De Wijer, 1996).  
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FORÇA DE MORDIDA   

Força de mordida é aquela exercida pelos músculos levantadores da 

mandíbula, regulada pelos sistemas muscular, neurológico, esquelético e dental 

(Linderholm et al., 1970; Sheikholeslam et al., 1980). Esta força pode ser mensurada 

por métodos diretos com o uso de um dinamômetro, ou indiretos por meio de 

imagens ou registros eletromiográficos, ou ainda por associação de ambos (Shiau e 

Wang, 1993). 

Por haver uma relação direta de espessura dos músculos mastigadores e o 

desenvolvimento da força de mordida (Kiliaridis e Kälebo, 1991; Raadsheer et al., 

1999), temos que, quanto maior a espessura do músculo, maior a força de mordida, 

e o aumento de atividade pode aumentá-la, como nos indivíduos bruxômanos (Gibbs, 

1986). Outro fator que pode influenciar no desempenho da força de mordida é a 

morfologia crânio-facial (Thexton, 1992). Observou-se que em diferentes áreas da 

arcada dental tem-se valores variados. Por exemplo, a força captada entre incisivos é 

menor do que a entre molares, tanto para indivíduos dentados como desdentados 

(Lundgren, 1987). 

 Em 1995, Kiliaridis demonstrou que exercícios mastigatórios sistemáticos 

levam a um aumento significativo na força mastigatória, especialmente para 

músculos fracos. Um grupo experimental de indivíduos recebeu orientações para 

mascar uma goma dura por uma hora diariamente, pelo período de vinte e oito dias. 

Ao se comparar os registros de força máxima de mordida e duração da mordida, 

realizados antes e após o experimento, observou-se o significativo aumento nos 

valores destas variáveis. 
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Em 1998, Tsuga et al. declararam ser a função mastigatória um parâmetro 

objetivo no nível de capacidade mastigatória, sendo a força de mordida um fator 

relevante para esta função, e relacionada à saúde do sistema mastigatório. 

Um efeito positivo para os côndilos mandibulares seria a simetria para área de 

contacto oclusal, permitindo distribuição bilateral dos contatos posteriores, situação 

útil para a máxima intercuspidação. Um aumento da área de contacto resultaria em 

uma pressão de mordida satisfatória e constante, sendo este suporte, posterior e 

bilateral, uma característica da biomecânica natural do sistema estomatognático 

(Hidaka et al., 1999). 

De acordo com Zivko-Babic et al., em 2002, a força de mordida seria a própria 

expressão e medida da função mastigatória. Indivíduos com ausência de suporte 

posterior podem perder parte da força de apertamento, em decorrência do aumento 

da carga nos dentes remanescentes e, uma possível perda da força muscular. Gibbs 

et al., em 2002, afirmam que a presença de suporte posterior bilateral suporta o 

conceito de que a força de apertamento é limitada pelo suporte dental e pela força 

muscular. Sobrecarga na mastigação pode causar sérios danos ao sistema 

estomatognático, especialmente problemas periodontais, que poderiam levar até a 

perda de elementos dentais. 

A eficiência mastigatória pode influenciar a função mastigatória, e Carapito, 

em 2004, cita a força de mordida como a melhor medida para analisar a eficiência 

mastigatória de um indivíduo. 

Por ser a força de mordida um elemento da função mastigatória, alguns 

estudos buscaram determinar seus valores em seres humanos, como tentativa de 
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avaliar e compreender a função do sistema mastigatório (Piancino et al., 2005; 

Kogawa et al., 2006). 

Setenta e três indivíduos, usuários de próteses parciais removíveis inferiores 

classes I, II e III de Kennedy, com a presença de prótese parcial fixa ou removível, 

ou prótese total na arcada superior, tiveram sua força de mordida avaliada por meio 

de um gnatodinamômetro. Pelos resultados, Pellizzer et al., em 1998, observaram 

que as selas de extremidade livre, principalmente em seus extremos, apresentaram 

valores de força de mordida muito baixos, verificando-se o mesmo quando da 

presença de prótese total superior. Em indivíduos Classe III de Kennedy, os dentes 

naturais molares e pré-molares mostraram maiores valores de força de mordida que 

os pacientes com arcos Classe I e II de Kennedy. 

Em 2006, Pereira, relata ser a força de mordida um importante elemento na 

função mastigatória. Por ser efetuada pela ação dos músculos levantadores da 

mandíbula depende do volume e atividade dos músculos com inserção e origem na 

mandíbula, além da coordenação entre os músculos envolvidos na mastigação. O 

número de elementos dentais em função e a força de mordida são cruciais para um 

bom desempenho mastigatório. A mensuração da força de mordida máxima seria 

uma tentativa na busca de se quantificar a possível força exercida pelos músculos 

levantadores da mandíbula.  

De acordo com Kogawa et al., em 2006, ainda não há conhecimento suficiente 

dos mecanismos que envolvem as diferenças em valores de força de mordida 

máxima para indivíduos com dor muscular e alterações na articulação 

temporomandibular. Por meio de um dinamômetro digital posicionado na região do 

primeiro molar de ambos os lados da arcada, os autores avaliaram a força de 
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mordida máxima em indivíduos com disfunção temporomandibular, e concluíram que 

a dor muscular e as alterações na articulação temporomandibular poderiam 

influenciar na força de mordida máxima. 

Valendo-se de um gnatodinamômetro, Pereira-Cenci et al. (2007), avaliaram a 

força de mordida máxima em região de molares e de incisivos. Os indivíduos 

participantes, num total de quarenta, foram separados em grupos por sexo e a 

condição de apresentarem ou não disfunção temporomandibular. Nos resultados, 

observou-se correlação da força de mordida com o peso dos indivíduos com 

disfunção temporomandibular e correlação da força de mordida com a altura nos 

homens com disfunção temporomandibular, porém a força de mordida não foi 

afetada pela presença de disfunção temporomandibular. 

Regalo et al. (2008) analisaram a força de mordida máxima na região molar e 

incisiva em 41 índios jovens dentados e em 41 indivíduos brancos Os autores 

verificaram que a força de mordida máxima foi maior para o grupo dos indígenas em 

ambas regiões: molar e incisiva, bilateralmente. 
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3. PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste trabalho foi verificar a atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal, bilateralmente, no repouso e nas condições clínicas 

de contração voluntária máxima (MIH), apertamento dental com parafilme, 

protrusão, lateralidade direita e esquerda, mastigação não-habitual com parafilme, 

mastigação habitual de amendoins e de uvas passas, além de avaliar a força de 

mordida máxima na região molar direita e esquerda e quantificar por meio da escala 

visual analógica (VAS) a sintomatologia dolorosa dos músculos mastigadores antes e 

após o tratamento com acupuntura de indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular muscular. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

Voluntários 

Participaram deste estudo dezessete indivíduos, com idade entre 37-50 anos, 

de ambos os sexos (10 mulheres e 7 homens), portadores de disfunção 

temporomandibular muscular, selecionados aleatoriamente de uma lista de pacientes 

diagnosticados com disfunção temporomandibular muscular pelo Índice de Helkimo 

(Anexo 1) do DAPE (Desmistificando Atendimento a Pacientes com Necessidades 

Especiais) da Clínica de Atendimento a Pacientes Portadores de Necessidades 

Especiais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP.  Os indivíduos foram 

completamente informados sobre o experimento e aceitaram participar assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a pesquisa em Eletromiografia de 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Brasil, aprovado 

pelo Comitê de Ética da FORP/USP – protocolo número 0014.0.138.000-06 (Anexo 

2). 

Os testes eletromiográficos e a coleta da força de mordida foram realizados no 

Laboratório de Eletromiografia e Diagnóstico Oclusal Computadorizado “Prof. Dr. 

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

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. (Figura 

1). O tratamento com acupuntura foi realizado na Clínica 3 da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob supervisão da 

cirurgiã dentista, Dra. Solange Aparecida Bataglion, especialista em acupuntura e 

responsável por todo o tratamento de acupuntura, que foi realizado com o 

agulhamento dos pontos da acupuntura IG4, E6, E7, B2, VB14, VB20, ID18, ID19, 

F3, E36, VB34, E44, R3, HN3. A análise eletromiográfica e a força de mordida foram 
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coletadas antes e após a terapia com dez sessões de acupuntura, realizadas uma vez 

por semana. 

A aplicação da escala visual analógica (VAS) (Anexo 3) também foi realizada 

pela Dra. Solange Aparecida Bataglion inicialmente, e após, a finalização do 

tratamento com a acupuntura, para verificar a redução ou remissão da 

sintomatologia dolorosa dos indivíduos.  

 

       
Figura 1. Eletromiógrafo no laboratório de Eletromiografia e Diagnóstico Oclusal 

Computadorizado “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento de Morfologia, 

Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo 

 

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) 
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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 osso frontal.  
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Figura 2. Myosystem – BR1 – DataHominis 

Tecnologia Ltda. 

 
 

 
Figura 3.  Eletrodos ativos de superfície. 

 

 
Figura 4. Eletrodo circular de aço inoxidável 

(referência terra). 
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Os sinais eletromiográficos foram coletados durante o repouso e em diferentes 

condições clínicas de apertamento dental com parafilme, protrusão, lateralidade 

direita e esquerda, coletados pelo tempo de dez segundos e na contração voluntária 

máxima pelo tempo de quatro segundos (fator normalizante). A coleta foi realizada 

também na mastigação habitual com amendoim e uva-passa e na 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) 

 

A mastigação habitual foi executada durante dez segundos com 5 amendoins 

e depois com 8 uvas passas (5 gramas de cada um). A mastigação não habitual 

também ocorreu durante 10 segundos. Nesta mastigação, um 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).  



Material e Método 69

Durante a coleta eletromiográfica, os indivíduos 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) 

(Figuras. 6a, 6b e 6c). 

 

 
Figuras 6a, 6b e 6c. Eletrodos de superfície (2, 3, 4, 5) e 

de referência (1) posicionados. 
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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 

(Figuras 7, 8a e 8b). 

 

 
Figura 7. Dinamômetro IDDK Kratos 
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Figura 8a e b. Dinamômetro IDDK Kratos posicionado na região de molares direito 

e esquerdo durante a coleta de força de mordida. 

 

O dinamômetro foi limpo com álcool e protegido com dedeiras de látex 

descartáveis (Wariper - São Paulo, SP, Brasil) posicionadas nas hastes de mordida 

como medida de biossegurança. Os indivíduos receberam instruções detalhadas e 

foram realizados testes mordendo o equipamento antes que os registros reais 

fossem obtidos, para assegurar a confiabilidade no procedimento. Em seguida, foi 

pedido para cada indivíduo morder o dispositivo três vezes, com esforço máximo. 

Houve um descanso de dois minutos entre os registros. As avaliações foram feitas 

nas regiões do primeiro molar (direito e esquerdo). A força de mordida máxima foi 

registrada em Kgf por meio do registro do “pico” da força indicado na tela, para 

análise posterior. O maior valor entre os três registros foi considerado a máxima 

força de mordida do indivíduo.  

 A escala visual analógica (VAS) foi aplicada antes do início da primeira sessão 

e logo após o término da última sessão de acupuntura (Anexo 3). 
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Análise dos Dados 

Os valores da raiz quadrada média (RMS) dos sinais eletromiográficos 

coletados foram digitados em tabelas montadas em Planilha Excel e foram 

normalizados pelos valores de amplitude eletromiográfica na contração voluntária 

máxima dos músculos masseter e temporal, obtidos na contração voluntária máxima 

durante quatro segundos. As análises estatísticas dos dados eletromiográficos, força 

de mordida e escala visual analógica (VAS) foram realizadas com o uso do teste-t, 

para comparações das situações antes e após acupuntura, utilizando o software 

SPSS versão 12.0 (Chicago, IL). 
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5. RESULTADOS 

RESULTADOS ELETROMIOGRÁFICOS  

CONDIÇÃO CLÍNICA DE REPOUSO 

Durante a condição clínica de Repouso houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos analisados (p<0,05), e verificou-se menor atividade 

eletromiográfica nos indivíduos após o tratamento com acupuntura para todos os 

músculos estudados. Nota-se após o tratamento que os músculos masseteres 

apresentaram menor atividade eletromiográfica que os músculos temporais (Figura 9 

e Tabela 1). 
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Figura 9. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Repouso. 
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Tabela 1. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Repouso. Dados estatisticamente significativos para 

p<0,05. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,19* ±0,04 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,12* ±0,02 

Antes acupuntura 17 0,20* ±0,03 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,10* ±0,01 

Antes acupuntura 17 0,20* ±0,02 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,18* ±0,02 

Antes acupuntura 17 0,24* ±0,06 
Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,21* ±0,04 

*Significativo para p<0,05 
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE APERTAMENTO DENTAL COM PARAFILME 

Durante a condição clínica de Apertamento dental com parafilme foi verificada 

menor atividade eletromiográfica nos indivíduos após o tratamento com acupuntura. 

Nos dois grupos analisados os músculos masseteres apresentaram maior atividade 

que os músculos temporais. (Figura 10 e Tabela 2). 
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Figura 10. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Apertamento dental com parafilme. 
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Tabela 2. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Apertamento dental com parafilme.  

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 1,20ns ±0,11 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 1,17 ns ±0,11 

Antes acupuntura 17 1,54 ns ±0,18 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 1,37 ns ±0,20 

Antes acupuntura 17 0,67 ns ±0,06 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,66 ns ±0,05 

Antes acupuntura 17 1,10 ns ±0,07 
Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 17 1,04 ns ±0,10 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE PROTRUSÃO 

Durante a condição clínica de manutenção de postura em Protrusão verificou-

se menor atividade eletromiográfica nos indivíduos após o tratamento com 

acupuntura para os músculos masseter esquerdo e temporais. O músculo masseter 

direito apresentou aumento de ativação (Figura 11 e Tabela 3). 
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Figura 11. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Protrusão. 
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Tabela 3. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Protrusão. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média     Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,25 ns ±0,04 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,26 ns ±0,05 

Antes acupuntura 17 0,31 ns ±0,02 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,28 ns ±0,01 

Antes acupuntura 17 0,21 ns ±0,05 
Temporal Direito 

 

Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 

Antes acupuntura 

Após acupuntura 

17 

17 

17 

0,17 ns 

0,25 ns 

0,24 ns 

±0,02 

±0,05 

±0,05 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE LATERALIDADE DIREITA 

Durante a condição clínica de Lateralidade Direita verificou-se menor atividade 

eletromiográfica para todos os músculos após o tratamento com acupuntura. Tanto 

antes quanto depois, os indivíduos apresentaram maior atividade eletromiográfica 

para os músculos masseter e temporal esquerdo (Figura 12 e Tabela 4).  
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Figura 12. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Lateralidade Direita. 
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Tabela 4. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Lateralidade Direita. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,20 ns ±0,03 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,16 ns ±0,03 

Antes acupuntura 17 0,32 ns ±0,06 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,29 ns ±0,07 

Antes acupuntura 17 0,26 ns ±0,08 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,20 ns ±0,02 

Antes acupuntura 17 0,23 ns ±0,02 
Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,21 ns ±0,03 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE LATERALIDADE ESQUERDA 

Durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda verificou-se menor 

atividade eletromiográfica para todos os músculos após o tratamento com 

acupuntura (Figura 13 e Tabela 5). 
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Figura 13. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Lateralidade Esquerda. 
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Tabela 5. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Lateralidade Esquerda. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,21 ns ±0,03 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,20 ns ±0,04 

Antes acupuntura 17 0,23 ns ±0,04 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,18 ns ±0,04 

Antes acupuntura 17 0,21 ns ±0,05 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,17 ns ±0,02 

Antes acupuntura 17 0,32 ns ±0,10 Temporal 

Esquerdo Após acupuntura 17 0,22 ns ±0,03 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE MASTIGAÇÃO COM PARAFILME (Não-habitual) 

Durante a condição clínica de Mastigação com Parafilme foi observada 

aumento da atividade eletromiográfica para os músculos masseter e temporal de 

ambos os lados após tratamento com acupuntura (Figura 14 e Tabela 6). 
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Figura 14. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Mastigação com Parafilme. 
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Tabela 6. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Mastigação com Parafilme. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,69 ns ±0,07 

Masseter Direito 
Após acupuntura 17 0,75 ns ±0,09 

Antes acupuntura 17 0,86 ns ±0,13 

Masseter Esquerdo Após acupuntura 17 0,81 ns ±0,10 

Antes acupuntura 17 0,67 ns ±0,06 
Temporal Direito 

 Após acupuntura 17 0,68 n ±0,05 

Antes acupuntura 17 0,72 ns ±0,07 
Temporal Esquerdo 
 Após acupuntura 17 0,74 ns ±0,09 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE MASTIGAÇÃO DE AMENDOINS 

Durante a condição clínica de Mastigação de Amendoins, foi observado 

aumento da atividade eletromiográfica para os músculos masseter e temporal direito 

e diminuição da atividade do lado esquerdo após tratamento com acupuntura (Figura 

15 e Tabela 7). 
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Figura 15. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Mastigação de Amendoins. 
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Tabela 7. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Mastigação de Amendoins. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,61 ns ±0,10 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,72 ns ±0,14 

Antes acupuntura 17 0,70 ns ±0,15 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,68 ns ±0,13 

Antes acupuntura 17 0,48 ns ±0,09 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,62 ns ±0,09 

Antes acupuntura 17 0,76 ns ±0,13 
Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,52 ns ±0,07 

ns Não significativo     
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CONDIÇÃO CLÍNICA DE MASTIGAÇÃO DE UVAS PASSAS 

Durante a condição clínica de Mastigação de Uvas Passas, foi observado 

aumento da atividade eletromiográfica para os músculos masseter e temporal direito 

e diminuição da atividade do lado esquerdo após tratamento com acupuntura (Figura 

16 e Tabela 8). 
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Figura 16. Médias eletromiográficas normalizadas antes e após tratamento com 

acupuntura para a condição clínica de Mastigação de Uvas Passas. 

 



                                                                                                                                                Resultados   
 

89

Tabela 8. Valores médios eletromiográficos normalizados (RMS) e erro-padrão (teste-t) 

coletados durante a condição clínica de Mastigação de Uvas Passas. 

Regiões 
Grupos de 

Indivíduos 
Nº Média Erro Padrão 

Antes acupuntura 17 0,57 ns ±0,10 
Masseter Direito 

Após acupuntura 17 0,87 ns ±0,14 

Antes acupuntura 17 0,67 ns ±0,15 
Masseter Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,55 ns ±0,13 

Antes acupuntura 17 0,53 ns ±0,09 
Temporal Direito 

Após acupuntura 17 0,64 ns ±0,09 

Antes acupuntura 17 0,69 ns ±0,13 
Temporal Esquerdo 

Após acupuntura 17 0,61 ns ±0,07 

ns Não significativo     
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FORÇA DE MORDIDA MÁXIMA ANTES E APÓS ACUPUNTURA 

 

FORÇA DE MORDIDA 

 Na análise da força de mordida máxima entre os grupos estudados, verificou-

se maior força de mordida na região dos molares para os indivíduos após o 

tratamento com acupuntura, com valores não significativos estatisticamente (Figuras 

17 e 18 e Tabela 9) 

 

MOLAR DIREITO 

 

Figura 17. Valores médios da Força de Mordida Máxima na região de Molar Direito 

antes e após acupuntura. 
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MOLAR ESQUERDO 
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Figura 18. Valores médios da Força de Mordida Máxima na região de Molar 

Esquerdo antes e após acupuntura. 

 

 

Tabela 9. Médias da Força de Mordida Máxima (Kgf) nas regiões dos molares e erro-

padrão (teste-t) em cada grupo experimental.  

Região Grupo No. Força (Kgf) Erro padrão 

Antes 17 8,04ns ± 1,70  
Molar Direito Após 17 11,12 ns ±1,90 

Antes 17 11,30 ns ±2,45  
Molar Esquerdo Após 17 12,94 ns ±3,31 

ns Não Significativo     
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Escala Visual Analógica (VAS) 

A sintomatologia dolorosa dos músculos mastigadores durante o tratamento 

em indivíduos portadores de disfunção temporomandibular tratados com acupuntura, 

foi avaliada por meio da escala visual analógica (VAS), antes do início da primeira 

sessão e logo após o término da última sessão. Os resultados foram estatisticamente 

significativos (p<0,01) e podem ser observados nas tabelas 10 e 11, indicando a 

diminuição da sintomatologia dolorosa após o uso da acupuntura. 

 
 
Tabela 10. Valores da escala visual analógica (VAS) antes e após o tratamento com 

acupuntura. 

Pacientes VAS antes/acupuntura VAS após/acupuntura 

1 5 1 

2 5 0 

3 10 0 

4 6 0 

5 8 2 

6 6 0 

7 8 0 

8 6 0 

9 5 0 

10 7 0 

11 10 2 

12 6 0 

13 7 0 

14 8 0 

15 6 0 

16 5 0 

17 8 0 
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Tabela 11. Valores do teste-t da escala visual analógica (VAS) antes e após o tratamento 

com acupuntura. 

Grupo Média Erro padrão 

Antes  6,82 ± 0,39** 

Após 0,29 ±0,16** 

** Significativo para p<0,01 
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6. DISCUSSÃO 

O uso da acupuntura no controle da disfunção temporomandibular e dor facial 

foi evidenciado por Thayer em 2001, que afirma ser essa uma terapêutica que pode 

passar a fazer parte regularmente no tratamento de indivíduos com disfunção 

temporomandibular. Assim, Thayer (2001 e 2007) considera que a utilização da 

técnica de acupuntura deveria ser realmente integrada aos procedimentos para 

melhora da sintomatologia de disfunção tempomandibular, e não como um simples 

recurso a mais, ou uma última tentativa. Vários autores descrevem a acupuntura 

como uma terapia efetiva para tratamento de disfunção temporomandibular (Hansen 

e Hansen, 1983; List e Helkimo, 1987; Karst et al., 2000; Thayer, 2001;Goddard, 

2002; Goddard, 2005; Smith et al., 2007; Merchant, 1995). Em 2002, a WHO (World 

Health Organization) concluiu que dor facial crônica, incluindo as ocorridas em 

disfunções temporomandibulares de origem muscular, responde bem ao tratamento 

com acupuntura, sendo seu efeito comparável ao tratamento convencional com placa 

oclusal, terapias físicas e medicamentosas (Melzack, 1981; Ahonen et al., 1984; 

Raustia, 1985; Lanza, 1986; Johansson, 1991; List, 1992; List e Helkimo, 1992; List 

., 1993; Wright e Schiffman, 1995; Shin et al., 2007).  

A técnica de inserir agulhas no corpo faz parte da Medicina Tradicional 

Chinesa, que é holística, ou seja, enxerga o ser humano como um todo e não apenas 

o corpo, mas a união de corpo-mente-espírito e, ainda, as suas relações com o meio 

ambiente. Técnica, em medicina, é o recurso detonador do objetivo do tratamento 

que é desenvolvido e efetivado pelo próprio indivíduo (Simões, 1977). Mais que 

tratar órgãos ou sintomas, a Medicina Tradicional Chinesa busca descobrir o padrão 

energético e emocional que causou o desequilíbrio na saúde do indivíduo. Os 



Discussão 
 

96

chineses ensinam que a energia se desloca pelo corpo por meio de doze principais 

canais conhecidos como meridianos. Cada meridiano se conecta a outro por 

intermédio dos órgãos, e a energia flui irrigando e nutrindo órgãos e tecidos, 

promovendo o efetivo funcionamento do organismo. Os meridianos correspondem a 

uma rede complexa, altamente imbricada que recobre todo corpo. A obstrução dos 

mesmos reduz a circulação de energia gerando desequilíbrio interno e doença. O 

organismo é um cenário dos relacionamentos entre as emoções, atividades mentais, 

tecidos, órgãos e influência do ambiente. (Silva, 2001) 

A acupuntura é indicada para tratar dor de qualquer origem, cura de estados 

inflamatórios, pós-operatório, neuropatias, dor por irradiação da região cervical, ou 

ainda em casos de bruxismo. Na dor orofacial, a acupuntura pode ser paliativa, 

analgésica, curativa ou estar associada a uma terapia convencional (List e Helkimo 

1992). 

Segundo Bataglion (2003) as disfunções temporomandibulares causam 

enorme desconforto, em número significativo de pessoas que buscam no cirurgião 

dentista uma solução para esses problemas, e a acupuntura tem sido um tratamento 

eficaz na diminuição da dor para muitos destes casos. Os indivíduos com disfunção 

temporomandiular costumam apresentar dores musculares e articulares, dores de 

cabeça, estalidos e crepitação nas articulações temporomandibulares além de 

dificuldade para realizar os movimentos mandibulares por limitação da função.  

O atendimento aos indivíduos com dor orofacial, incluindo as disfunções 

temporomandibulares, varia de acordo com o nível de comprometimento das 

estruturas, com a sintomatologia clínica e o tempo de instalação do problema. O 

tratamento deve ser multidisciplinar, podendo incluir terapia psicológica, acupuntura, 
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fisioterapia, e musicoterapia para relaxamento e até alívio dos sintomas, o que 

restauraria a função, possibilitando ao indivíduo retomar suas atividades diárias. 

Nos últimos anos, o interesse no uso da acupuntura aumentou 

expressivamente, principalmente para o atendimento a indivíduos portadores de 

disfunções musculares. O atendimento multidisciplinar envolvendo fisioterapeutas, 

dentistas, fonoaudiólogos e psicólogos para atendimento de indivíduos portadores de 

necessidades especiais é uma realidade nos dias atuais. Sem dúvida alguma, as 

terapias alternativas têm grande influência e importância no contexto clínico para 

atendimento aos indivíduos (De Bar et al. 2003), inclusive na Odontologia, o que 

evidencia a necessidade de atualização constante por parte dos profissionais da área 

da Saúde sobre medicina alternativa e complementar. 

O objetivo principal desta pesquisa foi comparar indivíduos portadores de 

disfunção temporomandibular antes e após tratamento com acupuntura, numa faixa 

etária de trinta a cinqüenta anos; e observar quais alterações ocorreram com o uso 

da técnica de acupuntura, no que se refere à função muscular, à força de mordida, e 

à sintomatologia dolorosa. Os indivíduos foram selecionados com o critério de serem 

portadores de disfunção temporomandibular muscular, diagnosticados pelo índice de 

Helkimo. Procurou-se padronizar a disfunção temporomandibular dos indivíduos e a 

opção foi pela disfunção temporomandibular muscular, restringindo-se assim as 

variáveis da pesquisa que pudessem influenciar nos resultados obtidos. 

A avaliação da atividade mioelétrica dos músculos mastigadores torna-se cada 

vez mais útil ao cirurgião-dentista, por contribuir para 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 
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eletromiográfica representa atualmente, um meio não só de avaliação, como 

também de acompanhamento de tratamento (Regalo et al., 2003; Santos, 2005). 

A eletromiografia, como método de estudo, a partir da década de 50, tem sido 

bastante utilizada e tem contribuído para elucidar o desempenho da musculatura da 

face nos processos fisiológicos da mastigação, deglutição, oclusão e fonação, onde 

se destacam os trabalhos de Tulley (1953), Cadenat et al. (1973), Vitti et al. (1975); 

Lowe e Johnston (1979), Tosello et al. (1998), Silva (2000), Regalo et al. (2003), 

Santos (2005), Galo et al. (2006), Zucolotto et al. (2007). No presente trabalho, a 

análise eletromiográfica foi o instrumento para a avaliação do desempenho da 

atividade muscular mastigatória em diferentes condições clínicas, frente às alterações 

musculares resultantes do tratamento com acupuntura.  

O fato dos indivíduos portadores de disfunção temporomandibular muscular 

apresentarem atividade eletromiográfica durante o repouso antes do tratamento 

poderia ser esperado, tendo em vista que na maioria das vezes os indivíduos 

portadores de disfunção temporomandibular apresentam essa atividade durante a 

condição clínica de repouso, revelando indícios de disfunção muscular do sistema 

estomatognático. De acordo com Liu et al. (1999) e Pinho et al. (2000), a atividade 

eletromiográfica dos músculos da mastigação em repouso é maior nos pacientes com 

disfunções do sistema estomatognático quando comparada com indivíduos 

saudáveis, o que indica um aumento do tônus basal da musculatura.  

A posição de repouso mandibular é aquela na qual a mandíbula está suspensa 

involuntariamente por coordenação recíproca dos músculos da mastigação e 

músculos abaixadores da mandíbula, na posição considerada neutra da mandíbula. 

Nessa condição de repouso os músculos se apresentam na condição de tônus 
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neuromuscular. O tônus neuromuscular é um estado de resistência passiva ao 

estiramento das fibras; como conseqüência, os estímulos chegam às unidades 

motoras, nervo e fibras musculares que excita de forma alternada para evitar a 

fadiga. Isto ocorre através de reflexos miotáticos inconscientes e automáticos, 

mantendo a mandíbula em posição antigravitacional (Houssay, 1960). 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 é característico desta posição relaxada (Sgobbi de 

Faria e Bérzin, 1998; Voudouris e Kuftinic, 2000; Regalo et al., 2006b). 

Os fusos neuromusculares são proprioceptores com terminações sensitivas e 

motoras próprias, presentes em grande quantidade nos músculos elevadores da 

mandíbula (Houssay, 1960; 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).  

Com a aplicação da acupuntura, a medula espinal libera várias substâncias 

neurotransmissoras (como encefalina e dinorfina). No cérebro, há ainda, liberação de 

serotonina e endorfinas, cujo efeito é de ação central analgésica, funcionando como 

um agente calmante. Ocorre também liberação do cortisol (corticosteróide natural 

que tem efeito antiinflamatório), que não tem efeitos colaterais e não provoca mal-

estar (List e Helkimo, 1992). Assim, a aplicação da acupuntura, que tem 

comprovadamente efeitos sobre o sistema nervoso central, ocasiona após a sua 
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utilização uma diminuição de toda a atividade eletromiográfica da musculatura 

mastigatória durante o repouso, que originou nesse estudo uma diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) para esta condição clínica. Essa diminuição, 

porém não foi a nível zero, ou de silêncio eletromiográfico, que seria o ideal. 

Verificou-se ainda a presença de atividade eletromiográfica, e esta foi maior para os 

músculos temporais do que para os masseteres, padrão característico de portadores 

de disfunção temporomandibular (Sliva et al., 2006).  

Na literatura sobre eletromiografia evidencia-se que os músculos em repouso 

não apresentam atividade elétrica, ou seja, não há contrações de unidades motoras 

(Yemm e Nordström, 1974; Thomson, 1981; Chong et al.; 1991), embora alguns 

autores encontrem atividade elétrica mínima em músculos envolvidos com o 

processo da mastigação (Vitti e Basmajian, 1975; Basmajian e De Luca, 1985; 

Ferrario et al, 1993; Regalo et al., 2006a). 

Arita, em 2000, afirmou que a condição clínica de repouso tem sido muito 

utilizada na Reabilitação Oral como um parâmetro clínico para análise oclusal em 

casos de próteses, implantes, cirurgias ortognáticas e desordens 

temporomandibulares. Trenouth, em 2000, afirmou que o sistema estomatognático 

permanece a maior parte do tempo em repouso, sendo que a atividade funcional 

ocorre em somente 12% do tempo total diário. Carr (1991) verificou que na condição 

clínica de repouso mandibular, os músculos da mandíbula devem estar naturalmente 

relaxados. 

Vários autores, como Sgobbi de Faria e Bérzin (1998), Arita (2000) e Regalo 

et al. (2006a) consideraram a eletromiografia como um método adequado para 

avaliar a posição de repouso mandibular, observando sempre a necessidade de 
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manter de forma correta o posicionamento da cabeça e do paciente, assim como um 

ambiente calmo e silencioso durante o exame eletromiográfico, protocolo este que 

foi executado na coleta de dados dos exames eletromiográficos do repouso, e todas 

as demais condições, nesta pesquisa.  

Durante a execução da condição clínica de Apertamento Dental com Parafilme, 

foi observada menor atividade eletromiográfica em todos os músculos mastigadores 

após o tratamento com acupuntura, mas os dados não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05). 

Estes dados aproximam-se dos observados por Moyers, em 1949, Quirch, em 

1965, Tosello et al., em 1998 e 1999, onde pacientes com maloclusões e disfunções 

despenderam maior esforço para efetuar os movimentos de força, provavelmente 

devido ao desequilíbrio muscular, que dificulta a função normal. Após o tratamento, 

com a diminuição da sintomatologia dolorosa pelo efeito da acupuntura, verificou-se 

menor atividade durante o apertamento dental apesar das alterações serem 

pequenas entre os valores coletados antes e após a acupuntura. 

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 e Van Eijden, 1995), 

resultados concordes aos desta pesquisa. Após o tratamento com acupuntura 

ocorreu uma busca por maior equilíbrio entre os valores médios normalizados dos 

músculos masseter e temporal, com os valores de atividade dos músculos 

masseteres predominando sobre os valores dos músculos temporais. Isto se deve às 

características morfológicas e funcionais destes músculos. Os movimentos 

mandibulares têm trajetórias muito curtas, necessitam de alta velocidade e de maior 
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precisão. O masseter é um músculo potente, com função de força, que carrega e 

sustenta os ossos protegendo e conduzindo a potência do movimento e elevando a 

mandíbula antigravitacionalmente durante as diversas funções orais. O músculo 

temporal tem função mais relacionada com a velocidade, sendo o primeiro a se 

contrair no fechamento mandibular, considerado um posicionador da mandíbula, 

ajusta melhor a direção do movimento, atuando como sincronizador de movimentos. 

(Vitti; Basmajian, 1975; Harper et al., 1997; Ueda et al., 1998, Arita, 2000; Okeson, 

2000; Simões, 2003).  

Com relação às condições clínicas de protrusão e lateralidade (direita e 

esquerda), após a acupuntura os indivíduos apresentaram menor atividade 

eletromiográfica em praticamente todas estas condições clínicas, com exceção para o 

músculo masseter direito na condição clínica de Protrusão. A atividade dos músculos 

nestas condições clínicas apresenta um padrão de contração muscular basal (tônus 

neuromuscular), que tem o objetivo manter a postura. Em função deste 

comportamento muscular, espera-se que o relaxamento da musculatura resultante 

da aplicação da acupuntura gere, durante situações de tônus neuromuscular destes 

músculos, diminuição nos dados eletromiográficos captados. 

Indivíduos afetados por disfunções temporomandibulares, em geral, 

desenvolvem padrões de atividade eletromiográfica caracterizados por 

hiperatividade, verificados na condição de manutenção de posturas clínicas posturais 

como de protrusão e de lateralidade. Quando se realizou o tratamento por meio da 

acupuntura, observou-se diminuição da amplitude dos sinais eletromiográficos tanto 

para situações clínicas de manutenção de postura como de apertamento dental, o 

que demonstra que esta opção de terapia é capaz de alterar padrões de ativação 
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muscular, mesmo que a musculatura mastigatória esteja sendo submetida à 

desarmonias oclusais e articulares. 

 A mastigação é um mecanismo complexo, sofisticado e essencial que ocorre 

por ação motora e neurofisiológica. Envolve a interação de receptores e nervos, que 

atuam sobre músculos e ossos de todo o sistema estomatognático. Os primeiros 

movimentos mastigatórios acontecem sem coordenação, evoluindo gradativamente 

com os estímulos recebidos pelos proprioceptores do periodonto e das articulações 

temporomandibulares, assim como o desenvolvimento do sentido de tato nas regiões 

de língua e mucosas (Galo et al.,2006).  

A mastigação é o passo inicial do processo digestório, e é considerada uma 

das funções mais importantes do sistema estomatognático (Karkazis e 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 (Simões, 1979). 

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

propicia estímulos mecânicos adequados à cabeça da mandíbula e aos ligamentos 

periodontais, principais sítios de receptação de estímulos para o crescimento e 

desenvolvimento facial, assim como para a manutenção dos processos adaptativos, 

presentes por toda a vida. A adaptação à pressão oclusal efetua-se por meio de 

processos de remodelamento, evidentes em superfícies articulares, e serve para 

manter o equilíbrio entre estruturas e a função nos tecidos articulares (Simões, 

2003). Segundo Molina (1989), Planas (1977), Simões (1979) e McNeill (2000), a 

mastigação está diretamente relacionada à manutenção dos arcos dentais, pela 
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estabilidade oclusal e o estímulo funcional sobre o periodonto, músculos e 

articulações temporomandibulares. 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; 

Planas, 1994; Simões, 1996). 

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. Nesta pesquisa, na 

condição clínica de mastigação não-habitual com parafilme, verificou-se o aumento 

da atividade eletromiográfica de todos os músculos analisados, embora os valores 

não tenham sido estatisticamente significativos. Os resultados da presente pesquisa 

corroboram com os resultados obtidos por Mongini (1998), que mostrou que após, o 

tratamento de disfunções do sistema estomatognático, ocorre um aumento 

considerável na atividade eletromiográfica dos músculos mastigadores.  

Para a mastigação não habitual com parafilme foi exigida da musculatura uma 

atividade moderada e não de força. Os indivíduos, após a acupuntura, por terem 

praticamente eliminado o fator limitante de dor, que atuaria como proteção das 

estruturas do sistema estomatognático, permitiu ao sistema que o mesmo atuasse de 

maneira mais eficiente e equilibrada, evidenciando ciclos maiores, com conseqüente 

aumento da atividade eletromiográfica. 

O padrão mastigatório habitual, natural, não orientado, típico e normal 

efetuado pelos dentes naturais, consiste em alternar o lado de trabalho, e tem por 
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função a fragmentação dos alimentos pelos dentes, por meio de movimentos 

mandibulares cíclicos de abertura e fechamento denominados de ciclos 

mastigatórios. Ciclo mastigatório é cada golpe, com pontos de partida e final na 

posição de máxima intercuspidação (PIM). A mastigação é a soma dos ciclos 

mastigatórios necessários e suficientes para reduzir todo o alimento a um tamanho e 

forma adequados que possibilitem, através de deglutições sucessivas, consumi-lo 

inteiramente (Simões, 1979). Movimentos mastigatórios ocorrem funcionalmente 

devido à inter-relação entre vários órgãos do sistema estomatognático, envolvendo 

uma série de processos biológicos neurais, químicos, evolucionários e etiológicos, 

dependentes do crescimento e do desenvolvimento. Qualquer mudança nas 

informações advindas da oclusão, articulações temporomandibulares ou músculos 

mastigadores pode afetar o padrão de movimentos mastigatórios e sua eficiência 

(Okeson, 2000; Kim et al., 2001).  

A aparente ausência de padrão de contração muscular ilustrada nos gráficos 

referentes à mastigação de alimentos como amendoins e uvas passas, deve ser 

correlacionada com as características inerentes ao desempenho dos ciclos 

mastigatórios frente à trituração de alimentos de consistências e volume variados. 

Além disso, pode-se notar que existe equivalência no comportamento de cada um 

dos músculos testados durante as duas atividades mastigatórias habituais. Houve 

aumento da atividade eletromiográfica durante a mastigação de amendoins e uvas 

passas, após a acupuntura, dos músculos masseter e temporal direito e verificou-se 

diminuição da atividade EMG após este tratamento nos músculos masseter e 

temporal esquerdo.  
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Este padrão de ativação muscular semelhante entre a mastigação de dois 

alimentos de consistências e volumes diferentes pode comprovar a impressão da 

ocorrência de contração muscular desordenada durante estes exercícios 

mastigatórios. A ativação eletromiográfica aumentada nos músculos do lado direito 

após a acupuntura pode ter sido ocasionada por uma mastigação preferencial dos 

alimentos neste lado. Sabe-se que no lado de trabalho a atividade eletromiográfica é 

maior, o que foi comprovado neste trabalho com a checagem de todos os 

eletromiogramas de mastigação habitual dos dezessete pacientes sendo verificado 

que os primeiros ciclos mastigatórios foram iniciados pelo lado direito de todos os 

indivíduos. 

Portanto, os movimentos mastigatórios habituais revelaram também a 

importância da terapia alternativa de acupuntura justamente pelo fato de que houve 

mudança na amplitude dos sinais eletromiográficos em todos os músculos, e esta 

mudança se comportou da mesma maneira durante as mastigações de amendoins e 

uvas passas.  

A força mastigatória, fator importante para o crescimento da maxila e 

mandíbula e de toda a face, depende da propriocepção periodontal, tendo sido já 

demonstrada por Bolle (1958) a importância do mecanismo sensorial do periodonto 

no controle dessa força. Na avaliação da força de mordida máxima, os indivíduos 

foram devidamente instruídos e colaboraram com o experimento. A padronização da 

metodologia e a realização de três repetições, com intervalo de dois minutos entre 

elas, para a obtenção do valor máximo da força de mordida foram devidamente 

executadas de acordo com o protocolo, na finalidade de que os erros e interferências 

fossem minimizados. Tanto a força como o ritmo mastigatório dependem da posição 
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da cabeça durante o ato, e mais uma vez o cuidado no posicionamento da cabeça, e 

dos indivíduos corretamente foi observado na coleta dos exames eletromiográficos. 

Utilizou-se neste estudo um dinamômetro digital, com capacidade até 100 Kgf, 

adaptado às condições bucais, 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. O diâmetro das hastes, juntas, é de 

aproximadamente 10 mm, sendo adequado para garantir uma abertura bucal que 

não interfira na força empregada, evitando o estiramento muscular e o deslocamento 

exagerado dos côndilos (Fernandes et al., 2003; Castelo et al., 2007).  

Verificou-se maior força de mordida após o tratamento com acupuntura tanto 

para o lado direito como para o esquerdo. Frente à desarmonia do sistema 

mastigatório, um mecanismo de defesa é acionado na tentativa de determinar um 

padrão de atuação menos traumático para os outros componentes do sistema. 

Entretanto, cada indivíduo fisiologicamente apresenta uma tolerância para 

disfunções, e dependendo da intensidade e freqüência com que os eventos lesivos se 

repitam muitos não suportam e podem desenvolver problemas disfuncionais severos. 

De acordo com Griffin e Mallor (1974 e 1975) e Kawamura (1974), a força 

mastigatória é menor nos casos de problemas articulares e de maloclusões presentes 

na maioria das disfunções temporomandibulares. Sabe-se que a acupuntura promove 

alterações ao nível do sistema nervoso central, com provável analgesia, fato este 

verificado nesta pesquisa, onde os indivíduos relataram a remissão de sintomatologia 

dolorosa após tratamento com a acupuntura, o que pode ter contribuído para que os 
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valores de força de mordida molar direita e esquerda aumentassem. Como o 

indivíduo não sente mais dor, consegue obter uma força de mordida maior. 

Estudos clínicos com acupuntura têm demonstrado efeitos positivos sobre dor 

crônica no sistema mastigatório, provenientes da redução da tensão muscular, com 

conseqüente relaxamento da musculatura (List e Helkimo, 1987). A explicação pode 

ser dada pela possível liberação de endorfinas (Han e Terenius, 1982). Estes dados 

poderiam explicar a redução significativa na sintomatologia dolorosa observada nesta 

pesquisa por meio da escala visual analógica (VAS) dos indivíduos tratados com 

acupuntura. Todos os indivíduos relataram extremo bem estar físico e mental e 

redução ou remissão da dor muscular facial. 

O tratamento com acupuntura interfere positivamente no funcionamento 

fisiológico do sistema mastigatório, com alterações funcionais nos padrões de 

atividade eletromiográfica, alterações no potencial de força de mordida e redução da 

sintomatologia dolorosa. Isto leva a refletir na necessidade de execução de trabalhos 

longitudinais, com maior número de indivíduos, para observar e comprovar a 

duração dos excelentes resultados obtidos nesta pesquisa com a aplicação da 

acupuntura para tratamento de indivíduos portadores de disfunção 

temporomandibular muscular. 
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7. CONCLUSÕES 

O presente trabalho forneceu bases para as seguintes conclusões: 

 

1. O tratamento com a acupuntura promoveu alterações na atividade 

eletromiográfica dos músculos avaliados. 

2. A atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal diminuiu após 

o tratamento com acupuntura quando se avaliou a manutenção de posturas 

como repouso, protrusão e lateralidades direita e esquerda. Verificou-se esta 

mesma diminuição durante o apertamento dental com parafilme. 

3. A musculatura da mastigação apresentou alteração no comportamento 

eletromiográfico quando da mastigação habitual de amendoins e uvas passas 

havendo aumento de atividade para o lado direito e diminuição para o lado 

esquerdo dos músculos avaliados.  

4. A força de mordida máxima foi maior nos indivíduos após o tratamento com 

acupuntura. 

5. Ocorreu na maioria dos indivíduos analisados a remissão completa da 

sintomatologia dolorosa. 
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Anexo 1 – Índice de Helkimo 
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Anexo 2 – Comitê de Ética 
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Anexo 3: Escala Visual Analógica (VAS) 
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