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Resumo

Resumo

Verri ED. Efeito da Doença de Parkinson na força de mordida, atividade
eletromiográfica e espessura dos músculos masseter, temporal e
esternocleidomastoideo. 2017. 81f. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
2017.
Doença de Parkinson é um distúrbio neurológico, crônico e progressivo que
promove alterações motoras com acometimento funcional da musculatura
estriada esquelética. Este estudo avaliou a força de mordida molar, atividade
eletromiográfica e espessura dos músculos temporal, masseter e
esternocleidomastoideo de indivíduos com e sem a doença de Parkinson.
Participaram 24 indivíduos, faixa etária entre 50 e 70 anos, distribuídos em dois
grupos: com a doença de Parkinson, seguindo os estágios I e III de
incapacidade da escala de Hoehn e Yahr, média ± DP 66,16 ± 3,37; n = 12
(GP) e sem a doença, média ± DP 65,83 ± 3,01; n = 12 (GC). Foi utilizado o
dinamômetro digital Kratos na análise da força de mordida molar máxima
direita e esquerda. O eletromiógrafo MyoSystem BR1 foi usado para captação
do sinal eletromiográfico nas condições posturais da mandíbula em repouso,
lateralidade direita e esquerda, protrusão, apertamento dental em contração
voluntária máxima com e sem Parafilm M®. A imagem da espessura muscular
foi mensurada por meio do ultrassom Sono Site Titan nas condições de
repouso e apertamento dental em contração voluntária máxima. Os dados
obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística (SPSS 21.0, teste t
de student; p≤0,05). A atividade eletromiográfica e espessura muscular
revelaram diferenças significantes em quase todos os músculos durante as
condições posturais mandibulares entre GP e GC (p≤0,01 e p≤0,05). Essas
diferenças também foram observadas na força de mordida molar máxima
direita e esquerda (p≤0,01). O GP apresentou maior atividade EMG, maior
espessura dos músculos temporais, menor espessura dos músculos
masseteres e esternocleidomastoideos e menor força de mordida molar
máxima. O entendimento de que a doença de Parkinson está associada com a
função prejudicada do sistema estomatognático é extremamente importante
para os profissionais da área da saúde na tomada de decisões relacionadas ao
tratamento funcional reabilitador.
Palavras-Chave: Doença de Parkinson. Eletromiografia. Ultrassonografia.
Força de mordida. Músculo masseter. Músculo temporal. Músculo
esternocleidomastoideo.
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Abstract

Verri ED. Effect of Parkinson's disease on bite force, electromyographic
activity and thickness of the masseter, temporal and sternocleidomastoid
muscles.. 2017. 81f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2017
Parkinson's disease is a neurological, chronic and progressive disorder that
promotes motor alterations with functional impairment of the skeletal striated
musculature. This study evaluated the molar bite strength, electromyographic
activity, and thickness of the temporal, masseter and sternocleidomastoid
muscles of individuals with and without Parkinson's disease. Twenty-four
individuals, aged between 50 and 70 years old, were divided into two groups:
with Parkinson's disease, following stages I and III of Hoehn and Yahr disability,
mean ± SD 66.16 ± 3.37; n = 12 (GP) and without the disease, mean ± SD
65.83 ± 3.01; n = 12 (GC). The Kratos digital dynamometer was used to analyze
the maxillary right and left molar bite force. The MyoSystem BR1
electromyograph was used to capture the electromyographic signal at postural
conditions of the resting mandible, right and left laterality, protrusion, maximum
voluntary contraction, with and without Parafilm M®. The image of muscular
thickness was measured by means of the Sono Site Titan ultrasound in the
conditions of rest and dental tightening in maximum voluntary contraction. Data
were tabulated and submitted to statistical analysis (SPSS 21.0, student t-test;
p≤0.05). The electromyographic activity and muscle thickness revealed
significant differences in almost all muscles during mandibular postural
conditions between PG and CG (p≤0.01 and p≤0.05). These differences were
also observed in the right and left maximal molar bite force (p≤0.01). The PG
presented higher EMG activity, a greater thickness of the temporal muscles,
lower thickness of the masseter and sternocleidomastoid muscles, and a lower
maxillary bite force. The understanding that Parkinson's disease is associated
with the impaired function of the stomatognathic system is extremely important
for health professionals in making decisions related to functional rehabilitative
treatment.
Keywords: Parkinson's disease. Electromyography. Ultrasonography.Bite force.
Masseter muscle. Temporal muscle. Sternocleidomastoid muscle.
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Introdução

A doença de Parkinson é uma síndrome neurodegenerativa crônica,
associada com a perda progressiva de neurônios dopaminérgicos (Nishijima et
al., 2017), de etiologia desconhecida, correlacionada com fatores genéticos,
agentes poluentes e tóxicos (Rodríguez-Violante et al., 2017; Obeso et al.
2017).
A taxa de incidência de parkinsonismo varia entre 60 e 80 anos de
idade, sendo mais comum no gênero masculino (Palacios et al. 2014; Molde et
al., 2017; Ramazzina et al., 2017) com incidência crescente com a idade em
homens e mulheres de várias regiões do mundo (Hirsch et al., 2016).
Promove alterações no Sistema Nervoso Central, mais especificamente
na substância negra do mesencéfalo, interferindo na ação da dopamina,
neurotransmissor que auxilia na precisão dos movimentos e coordenação das
mudanças de posição corporal (Nakamura et al., 2013; Bäckström et al., 2017;
Rodríguez-Violante et al., 2017; Brandt et al., 2017).
A perda neuronal, decorrente da doença de Parkinson, causa
despigmentação da substância negra e aparecimento dos corpúsculos de
Lewy, porém estes sinais clínicos podem estar ausentes até que 60% da
dopamina no cérebro seja perdida, causando atraso na identificação da
enfermidade (Kleiner et al., 2015).
Os principais sintomas estão relacionados com a lentificação dos
movimentos

voluntários

(bradicinesia),

rigidez,

tremor

em

repouso

e

consequente instabilidade postural no padrão de flexão de pescoço, tronco e
membro (Zhang et al., 2017; Rabelo et al., 2017).
Quando existe a presença de pelo menos dois destes sinais é possível
obter o diagnóstico da doença, que têm início unilateral e pode permanecer
durante muitos anos, porém com a progressão do quadro clínico, ambos
hemicorpos são acometidos (Wild et al., 2013).
A instabilidade postural instalada em decorrência da doença de
Parkinson influência nas atividades dinâmicas básicas, como levantar,
caminhar, girar o tronco e alcançar objetos, uma vez que, o deslocamento do
centro de gravidade para frente impede a realização de movimentos
compensatórios (Gallo et al., 2014).
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Quando a postura apresenta qualquer deficiência que envolva os
movimentos de cintura escapular, cabeça e pescoço, a funcionalidade dos
músculos da face e suas estruturas adjacentes podem ser prejudicadas, devido
ao desequilíbrio entre as forças musculares anteriores e posteriores da coluna
cervical (Val et al, 2005).
Existem

escalas

de

avaliações

que

contribuem

para

melhor

entendimento da evolução da doença de Parkinson (Marinus et al., 2002).
Entre estas escalas se destaca a de Hoehn e Yahr (HY - Degree of Disability
Scale), que demonstra o estado geral do paciente (Suo et al., 2017). Esta
escala apresenta cinco estágios de classificação para determinar a severidade
da doença por meio de mensurações dos sinais e sintomas que classificam os
pacientes quanto ao nível de incapacidade funcional (Khedr

et al., 2013;

Kobayashi et al., 2017).
Alterações corporais decorrentes das doenças crônico degenerativas
podem comprometer a posição mandibular e disfunções posturais abaixo do
complexo craniomandibular que são responsáveis por distúrbios no sistema
estomatognático (Cuccia, Caradonna, 2009; Fabrin et al., 2017).
O sistema estomatognático tem características próprias, suas estruturas
são especializadas em funções e qualquer alteração neste complexo sistema
pode desencadear desequilíbrio funcional (Siéssere et al., 2009; Mendes et al.,
2017; Chaves et al., 2017).
A

musculatura

estriada

esquelética

pertencente

ao

sistema

estomatognático de individuos que não apresentam a doença e com indivíduos
que possuem a doenças crônico degenerativas pode ser monitorada por meio
de metodologias específicas, reconhecidas internacionalmente, que irão
determinar padrões de comportamento funcional (de Oliveira et al., 2014;
Ferreira et al., 2016).
A eletromiografia (EMG) de superfície é um método que monitora e
registra a resposta de ativação fisiológica dos potenciais de ação das unidades
motoras do grupo de fibras musculares (Hermens et al., 2000; Ratnovsky et al.,
2003; Cecilio et al., 2010; Woźniak et al., 2013; Palinkas et al., 2016; Di Palma
et al., 2017; Guo et al., 2017; Shafti et al., 2017).
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Meara e Cody (1992) relacionaram a atividade eletromiográfica e a
rigidez clínica da articulação do punho em indivíduos com e sem a doença,
durante o movimento de flexão e extensão. Os resultados deste estudo
determinaram que a doença de Parkinson promoveu aumento na atividade
eletromiográfica relacionada ao estiramento em comparação com o punho não
rígido de indivíduos saudáveis.
Cantello et al. (1995) avaliaram por meio da EMG o músculo primeiro
interósseo dorsal de indivíduos com e sem a doença de Parkinson na condição
de repouso da mão. No grupo com a doença, a área da superfície em condição
repouso, correlacionou-se significativamente com a condição de rigidez e a
atividade manteve-se elevada por aproximadamente quinze minutos após
comando de relaxamento. Os autores concluíram que indivíduos com a doença
apresentaram maiores disparos não desejados de baixa potência das unidades
motoras das fibras musculares do primeiro interósseo dorsal quando
comparados ao grupo controle.
Margraf et al. (2017) analisaram a atividade eletromiográfica do músculo
do tronco (dorso) e do reto femoral em pacientes com doença de Parkinson
com camptocormia e indivíduos saudáveis que imitavam a postura dos
pacientes com a doença. Os autores concluíram que pacientes com doença de
Parkinson apresentaram aumento na atividade eletromiográfica dos músculos
paravertebrais, decorrentes da fraqueza muscular.
A ultrassonografia vem sendo utilizada para medir a espessura dos
músculos mastigatórios em diversos experimentos clínicos, sendo uma técnica
de diagnóstico por imagem, com alta confiabilidade por demonstrar em tempo
real a espessura dos músculos estriados esqueléticos localizados próximos à
superfície óssea na região de cabeça e pescoço (Bertram et al., 2003, Santos
et al., 2017). Além disto, a espessura dos músculos mastigatórios está
relacionada à potencialização da força de mordida (Raadsheer et al., 1996,
Palinkas et al., 2010).
A utilização da ultrassonografia de imagem no sistema estomatognático
é importante método auxiliar de avaliação funcional da musculatura estriada
esquelética

de

pessoas

que

apresentam

maloclusões,

disfunções
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temporomandibulares e alterações morfofuncionais relacionados com a região
orofacial (Palinkas et al., 2010; Bas et al., 2011; Lecaros et al., 2017).
No intuito de complementar a avaliação da atividade eletromiográfica e
espessura muscular, a gnatodinamometria é uma ferramenta eficaz na
mensuração da força de mordida, sendo parâmetro fundamental na análise da
capacidade mastigatória (Tsuga et al., 1998; Palinkas et al., 2010).
Pita et al. (2011) demonstraram que quanto melhor for o sistema
estomatognático, maior será a força de mordida. Esta mensuração é resultante
da interação de diversos componentes do sistema estomatognático, que são
conduzidos pelo sistema nervoso central (Koc; Dogan; Bek, 2010).
Portanto, esta linha de pesquisa inédita, que avaliou a força de mordida
molar máxima, atividade eletromiográfica e espessura dos músculos masseter,
temporal e esternocleidomastoideo de indivíduos com Parkinson tem como
hipótese determinar o padrão funcional do sistema estomatognático promovido
pela doença, o que poderá contribuir com os profissionais da área da saúde e a
comunidade científica a compreender melhor o diagnóstico, o tratamento e
prognóstico do Parkinson na cabeça e pescoço.

2. Proposição

28

Proposição

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar indivíduos com e sem a
doença de Parkinson, por meio da:
 Força de mordida molar máxima (direita e esquerda);
 Atividade eletromiográfica dos músculos temporal, masseter e
esternocleidomastoideo

(bilateral)

nas

seguintes

condições

posturais da mandíbula: repouso, lateralidade direita, lateralidade
esquerda, protrusão e apertamento dental em contração voluntária
máxima com e sem Parafilm M®;
 Espessura

muscular

mastigatória

e

cervical

apertamento dental em contração voluntária máxima).

(repouso

e

3. Material e Métodos
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3.1 Caracterização da pesquisa
O presente estudo foi caracterizado como observacional do tipo caso
controle, por meio da avaliação da atividade eletromiográfica, ultrassonográfica
e força de mordida molar máxima em dois grupos de estudo: Grupo Doença de
Parkinson e Grupo sem a doença (controle). Os dados foram coletados no
Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento de
Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto (FORP-USP) e no Laboratório de Análise Biomecânica do
Movimento do Claretiano Centro Universitário de Batatais.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CAAE 61113916.6.0000.5381) (ANEXO A) e todos os indivíduos
foram informados sobre os propósitos, etapas da pesquisa e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B), de acordo com a
Resolução 466/12 e complementar do Conselho Nacional de Saúde Brasileiro.

3.2 Características da amostra e da população
A incidência populacional com parkinsonismo clínico do Projeto
Rochester Epidemiology do Condado de Olmsted, Minnesota, EUA, definiu o
nosso cálculo amostral (Turcano et al., 2017), determinando a participação de
12 pacientes com a doença de Parkinson. O cálculo amostral foi feito usando
80% do poder estatístico para detectar uma diferença de 20% entre os grupos,
considerado um intervalo de confiança de 95%.
De um total de 27 pacientes com Parkinson, diagnosticados por médico
neurologista, e seguindo os critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionados

12

pacientes

com

dentição

natural,

sem

disfunção

temporomandibular (RDC/TMD), ambos os gêneros, com idade entre 50 e 70
anos. O grupo controle foi composto por 12 pessoas saudáveis, oclusão normal,
sem disfunção temporomandibular (RDC/TMD), que não apresentaram
histórico de patologias degenerativas, neurológicas e alterações funcionais. Os
grupos foram pareados sujeito a sujeito por gênero, idade, peso e altura. Os
grupos foram pareados sujeito a sujeito por gênero, idade, peso e altura.
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Portanto, os grupos foram distribuídos da seguinte maneira: com a doença de
Parkinson, seguindo os estágios I e III de incapacidade da escala de Hoehn e
Yahr, média ± DP 66,16 ± 3,37; n = 12 (GP) e sem a doença, média ± DP 65,83
± 3,01; n = 12 (GC).
Todos os indivíduos com a doença de Parkinson estavam controlados,
realizando suas atividades motoras e usaram o Levodopa que é um
medicamento indicado para o tratamento da doença de Parkinson, cuja
composição atua no sistema nervoso central, fazendo a reposição de dopamina,
ajudando na comunicação entre as células (Nishijima et al., 2017; Ikeda et al.,
2017).
Os critérios de exclusão para o grupo com a doença de Parkinson
abrangeram indivíduos com ulcerações, feridas abertas ou hipersensibilidade
cutânea (n=3), problemas cognitivos (n=3), doenças neurológicas associadas
como Alzheimer, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica e Acidente
Vascular Encefálico (n=2), estágio IV e V de incapacidade da escala de Hoehn
e Yah (n=1), desdentados e prótese total (n=3); toro mandibular e/ou palatino
(n=1) utilizando anti-inflamatórios, analgésicos e relaxante muscular que
poderiam interferir na fisiologia neuromuscular (n=2).

3.3 Seleção para o recrutamento

Os participantes foram recrutados da comunidade de Ribeirão Preto e
região, São Paulo, Brasil por meio de convite aberto à população da Clínica
Escola do Centro Universitário Claretiano de Batatais-SP, na área de
Neurologia. Todos os participantes foram submetidos às avaliações da
atividade eletromiográfica, espessura muscular e força de mordida molar
máxima.
Previamente à realização das condutas aplicadas, os participantes da
pesquisa

receberam

todas

as

informações

sobre

cada

técnica

e

esclarecimentos sobre todas as dúvidas em relação aos procedimentos,
podendo se retirar da pesquisa no momento em que julgasse pertinente sem
qualquer ônus.
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3.4 Instrumentos de coleta de dados
3.4.1 Classificação da Doença de Parkinson

A classificação da doença de Parkinson foi determinada com base nos
parâmetros funcionais e degenerativos preditivos pela escala de Hoehn e Yard,
que é essencial para o diagnóstico e descrição da gravidade das alterações. A
doença de Parkinson pode ser definida por graus de evolução, portanto, a
Escala de Hoehn e Yahr classifica a doença de acordo com sua progressão. A
escala é baseada em cinco graus, sendo que os graus I, II e III representam
uma incapacidade de leve a moderada e IV e V uma incapacidade grave. A
escala baseia-se não apenas nos sintomas, mas o quanto eles podem
influenciar na capacidade de independência do Parkinsoniano (Hoehn; YAHR,
2001). A Escala foi aplicada por um único avaliador capacitado e utilizada como
recurso eliminatório para os pacientes que apresentaram classificação IV e V.

3.4.2 Análise eletromiográfica
Para captação do sinal eletromiográfico, foi utilizado o eletromiógrafo
MyoSystem BR1 P84 (DataHominis Tec. Ltda, Brasil), de doze canais, portátil,
sendo oito canais para EMG (para eletrodos ativos e passivos), quatro canais
auxiliares, sistema de aquisição de dados de alta performance e software para
controle, armazenamento, processamento e análise de dados. Os conectores
possuem saídas de tensão CC de ±12 v @ ±100 mA, CMRR (relação de
rejeição em modo comum) de 112dB @ 60dB, impedância de entrada para
eletrodos passivos 10¹º Ohms/6pf, correntes bias de entrada para eletrodos
ativos de ±2nA, proteção contra sobre tensões e filtros passa baixa para
eliminação de ruídos de 5Hz a 5KHz (Figura 1).

33

Material e Metodos

Figura 1 - Myosystem Br-1 P84

Fonte: Acervo pessoal

Foram utilizados eletrodos ativos simples diferenciais, com dois contatos
de 10,0 x 1,0 mm e distância de 10,0 mm entre eles, sendo de prata e fixos em
um encapsulamento de resina de 40x20x5 mm (Figura 2).

Figura 2 - (A) Eletrodo ativo diferencial; (B) Eletrodo de referência

B
A
Fonte: Acervo pessoal
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Para análise da atividade muscular, os eletrodos foram posicionados
sobre

os

ventres

musculares

dos

temporais,

masseteres

e

esternocleidomastoideos, de ambos os lados (Figura 3).

Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos de superfície

Fonte: Acervo pessoal

Foi realizada a manobra de apertamento dental em contração voluntária
máxima, e localizado o melhor ponto para análise eletromiográfica definida por
Criswell (2010). Previamente à colocação dos eletrodos, foi realizada tricotomia
quando necessário, limpeza superficial da pele por meio de álcool e todos os
eletrodos foram fixados com esparadrapo (Palinkas et al., 2013).
Durante o registro eletromiográfico, foi mantido um ambiente calmo,
silencioso, estando o participante sem sapatos, sobre tapetes de borracha,

35

Material e Metodos

sendo solicitado permanecer o mais calmo possível, respirando lenta e
pausadamente.
A avaliação da atividade muscular foi realizada por meio de registros
eletromiográficos durante o repouso e condições posturais da mandíbula,
conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Protocolo de coleta dos dados eletromiográficos (microvolts/segundos) para
o sistema estomatognático
Músculo

Condição Clínica

Forma de Análise

Repouso (4)
Temporal (direito e esquerdo)

Protrusão (10s)
Lateralidade direita (10s)

Masseter (direito e esquerdo)
Esternocleidomastoideo
esquerdo)

(direito

RMS

Lateralidade esquerda (10s)
e

Apertamento dental máximo (4s)
(Fator de normalização)

RMS= Raiz quadrada da média.

Os sinais eletromiográficos foram processados no programa Myosystem
- Br1 versão 3.56. Após a digitalização, os sinais foram analogicamente
amplificados (com um ganho de 1000x), filtrados (filtro passa-banda de 0,022kHz) e amostrados por uma placa conversora A/D de 12 bites com frequência
de aquisição de 4KHz

3.4.3. Análise da espessura muscular
Para a análise da espessura muscular, foi utilizado o sistema de
ultrassom com transdutor linear de 5 a 10 MHz (SonoSite, Inc., Bothell,
Washington, USA) (Figura 4).

36

Material e Métodos

Figura 4 - Ultrassom portátil Sono Site Titan

Fonte: Acervo pessoal

Foram adquiridas imagens ultrassonográficas dos músculos temporais,
masseteres e esternocleidomastoideos (bilateralmente), nas condições clínicas
de repouso mandibular e apertamento dental em contração voluntária máxima
(CVM) (Tabela 2).
Durante a coleta de dados foram realizadas três medidas para cada
músculo nas duas condições clínicas, previamente estabelecidas, com intervalo
de dois minutos entre cada medida.
Tabela 2 - Procedimentos avaliativos da ultrassonografia de imagem

Condições
Repouso
CVM

Músculos

Protocolo

Temporal

Coleta Bilateral

Masseter

03 medidas

Esternocleidomastoideo

02 minutos de descanso para
cada condição

CVM= contração voluntária máxima.
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Durante a coleta, o transdutor linear foi posicionado transversalmente à
direção das fibras musculares e acoplado a superfície da pele com um gel
condutor (Figura 5).

Figura 5 - Padronização do transdutor para coleta muscular

Fonte: Acervo pessoal

Para o ventre do músculo temporal o transdutor linear foi posicionado na
região da fossa temporal, cerca de 1,0 a 1,5 cm para trás e para cima da
comissura lateral das pálpebras em ambos os lados (Figura 6).

Figura 6 - Imagem da ultrassonografia do músculo temporal esquerdo nas condições
clínicas de repouso e contração voluntária máxima sendo (A) superfície do
transdutor; (B) ventre do músculo temporal; (C) linha do osso temporal

Fonte: Acervo pessoal
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No músculo masseter, o transdutor foi posicionado aproximadamente de
1,5 a 2,0 cm acima do ângulo da mandíbula em direção ao arco zigomático
(Figura 7).

Figura 7 - Imagem da ultrassonografia do músculo masseter esquerdo nas condições
clínicas de repouso e contração voluntária máxima sendo (A) superfície do
transdutor; (B) ventre do músculo masseter; (C) osso da mandíbula

Fonte: Acervo pessoal

No músculo esternocleidomastoideo, o transdutor linear foi posicionado
de 1,5 a 2,0 cm acima do osso da clavícula (Figura 8).
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Figura 8. Imagem da ultrassonografia do músculo esternocleidomastoideo esquerdo
nas condições clínicas de repouso e contração voluntária máxima sendo (A)
superfície do transdutor; (B) ventre do músculo esternocleidomastoideo; (C)
osso da clavícula

Fonte: Acervo pessoal.

3.4.4 Análise da força de mordida molar máxima

Na coleta da força de mordida molar máxima, foi utilizado o dinamômetro
digital (Kratos, modelo IDDK, Cotia, SP, Brasil) com capacidade de até 100 Kgf.
O aparelho apresentou duas hastes com dois discos de teflon nas
extremidades, limpas com álcool a 70%, e protegidas por dedeiras de látex, por
motivo de biossegurança, sobre os quais a força de mordida foi aplicada e
registrada (Figura 9).
O aparelho foi adaptado às condições bucais e possuiu escala em Kgf
ou N, tecla set zero que permitiu o controle exato dos valores obtidos e registro
de pico, auxiliando a leitura da força máxima durante a obtenção dos valores e
uma célula de carga de alta precisão, nas quais forneceram medidas precisas e
de fácil leitura no visor digital.
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Figura 9 - Dinamômetro digital

Fonte: Acervo pessoal

Toda coleta foi realizada na região do primeiro molar permanente direito
e esquerdo, local que desenvolve a maior força de mordida (Regalo et al.,
2008; Palinkas et al., 2010). Como procedimento inicial, os participantes
permaneceram sentados em uma cadeira, com os braços estendidos ao longo
do corpo, as mãos sobre as coxas e foram orientados e treinados para morder
as hastes, assegurando assim, a confiabilidade do procedimento (Figura 10).
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Figura 10 - Coleta da força de mordida molar máxima

Fonte: Acervo pessoal

Os valores de força de mordida foram obtidos pelo maior valor de força
apresentado das três medidas para cada lado (Sonnesen; Bakke; Solow, 2001;
Kogawa et al., 2006).

3.4.5 Erro de métodos
O erro de método foi calculado usando a fórmula de Dahlberg's (Se = √
Σ d2 / 2 * n), onde "d" foi a diferença entre as duas medidas do participante, e
"n" foi o número de medidas duplas. Os erros percentuais foram calculados
usando a fórmula % = (Se / mean) × 100, onde "Se" foi o resultado da fórmula,
e a média correspondia ao valor médio total da primeira e segunda medida. As
medidas Se da EMG, força de mordida e espessura muscular foram calculadas
usando os registros de oito participantes e obtidos durante duas sessões
diferentes, com intervalo de sete dias entre elas. Houve pequena diferença nas
medidas entre o primeiro e a segunda sessão na atividade eletromiográfica
(3,74%), espessura muscular (4,38%) e força de mordida com a média das três
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mordidas calculadas para os lados direito e esquerdo (5,21%) (Mendes et al.,
2017).

3.4.6 Análise estatística

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de
amplitude eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da RMS utilizados para as
condições posturais da mandíbula. Os valores da RMS obtidos durante o
apertamento dental em contração voluntária máxima foram utilizados para
normalizar os respectivos valores das condições clínicas.
Após a obtenção dos dados, aplicou-se o teste de normalidade e
observou-se distribuição normal para o Grupo com a doença de Parkinson e
Grupo Controle. Os valores eletromiográficos normalizados, espessura
muscular e força de mordida molar máxima foram tabulados e submetidos à
análise estatística utilizando o software SPSS versão 22.0 (SPSS Inc.;
Chicago, IL, USA). Os resultados foram obtidos por meio da análise descritiva
(média e erro padrão) para cada variável. Os valores foram comparados pelo
teste t de student para amostras independentes, com nível de significância de
5% e intervalo de confiança de 95%.

4. Resultados
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Os dados obtidos neste estudo foram analisados por meio de testes
estatísticos.

4.1 Descrição da amostra

A Tabela 3 mostra o pareamento sujeito a sujeito do Grupo com a
doença de Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC). Foi aplicado o teste t de
student para amostras independentes. Não ocorreu diferença estatística
significante (p≤0,05) na comparação da variável idade (GP=66,16 ± 3,37 x GC=
65,83 ± 3,01 com p=0,801), peso (GP=69,08 ± 3,87 x GC= 67,75 ± 2,70 com
p=0,340) e estatura (GP=1,66 ± 0,08 x GC= 1,68 ± 0,08 com p=0,612).

Tabela 3 - Descrição do Grupo com a doença de Parkinson (GP) e Grupo Controle
(GC), para as variáveis: gênero (masculino "M" e feminino “F”), idade
(anos), peso (kg) e estatura (m)
Participantes

Gênero

Idade

Peso

Estatura

(n=12)

GP

GC

GP

GC

GP

GC

GP

GC

1

M

M

69

68

64

68

1,58

1,60

2

M

M

67

66

68

66

1,80

1,82

3

M

M

65

66

65

66

1,64

1,70

4

M

M

70

70

74

70

1,57

1,56

5

M

M

62

61

71

69

1,60

1,65

6

M

M

70

69

74

72

1,65

1,63

7

F

F

67

66

65

66

1,58

1,61

8

F

F

69

68

69

68

1,80

1,82

9

F

F

65

64

67

64

1,64

1,68

10

F

F

68

68

71

68

1,72

1,71

11

F

F

62

63

66

64

1,60

1,64

12

F

F

60

61

75

72

1,79

1,77
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4.2 Análise eletromiográfica (RMS) - padrões posturais

4.2.1 Condição clínica de repouso mandibular

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição
clínica de Repouso Mandibular, pode-se observar que o GP (Parkinson)
apresentou maior média de atividade eletromiográfica quando comparada ao
GC (Controle). Os resultados obtidos tiveram significância estatística para os
músculos temporal direito, temporal esquerdo, masseter esquerdo (p ≤ 0,01) e
esternocleidomastoideo direito (p≤0,05) (Figura 11 e Tabela 4).

Figura 11 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição clínica de Repouso,
para o GP (Parkinson) e GC (Controle) dos músculos: temporal direito
(TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter esquerdo
(ME), esternocleidomastoideo direito (ECOMD) e esternocleidomastoideo
esquerdo (ECOME)
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Tabela 4 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Repouso para dos
músculos temporal direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), esternocleidomastoideo direito
(ECOMD) e esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME) no Grupo
Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos
GP

TD

GC
GP

TE

GC
GP

MD

GC
GP

ME

GC
GP

ECOMD

GC
GP

ECOME
**

Valor de p

GC
*

**

0,00

**

0,00

0,07

ns

**

0,00

*

0,04

0,43

significantes (p≤0,01); significantes (p ≤ 0,05);

ns

ns=

Médias

Erro Padrão

0,34

±0,08

0,07

±0,01

0,21

±0,03

0,06

±0,00

0,16

±0,04

0,07

±0,01

0,20

±0,04

0,06

±0,01

0,28

±0,10

0,04

±0,01

0,20

±0,05

0,13

±0,07

valores não significantes.

4.2.2 Condição clínica de protrusão

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas na condição
clínica de Protrusão, pode-se observar que o GP (Parkinson) apresentou maior
média de atividade eletromiográfica quando comparada ao GC (Controle). Os
resultados obtidos tiveram significância estatística para os músculos: temporal
direito, temporal esquerdo, esternocleidomastoideo direito e esquerdo (p≤0,01),
masseter direito e masseter esquerdo (p≤0,05) (Figura 12 e Tabela 5).
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Figura 12 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição clínica de Protrusão,
para o GP (Parkinson) e GC (Controle) dos músculos: temporal direito
(TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter esquerdo
(ME), esternocleidomastoideo direito (ECOMD) e esternocleidomastoideo
esquerdo (ECOME)
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Tabela 5 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Protrusão para dos
músculos: temporal direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter
direito (MD), masseter esquerdo (ME), esternocleidomastoideo direito
(ECOMD) e esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME) no Grupo
Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos
GP

TD

GC
GP

TE

GC
GP

MD

GC
GP

ME

GC
GP

ECOMD

GC
GP

ECOME
**

GC

Valor de p
**

0,00

**

0,00

*

0,04

*

0,02

**

0,00

**

0,01

Médias

Erro Padrão

0,43

±0,09

0,07

±0,01

0,37

±0,08

0,09

±0,02

0,59

±0,12

0,26

±0,08

0,66

±0,17

0,22

±0,05

0,45

±0,11

0,08

±0,03

0,34

±0,07

0,13

±0,03

*

significantes (p≤0,01); significantes (p≤0,05)

4.2.3 Condição clínica de lateralidade direita

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas para condição
clínica de Lateralidade Direita, pode-se observar que o GP (Parkinson)
apresentou maior média de atividade eletromiográfica quando comparada ao
GC (Controle). Os resultados obtidos tiveram significância estatística para os
músculos: temporal esquerdo, masseter esquerdo, esternocleidomastoideo
direito e esquerdo (p≤0,01), temporal direito e masseter direito (p≤0,05) (Figura
13 e Tabela 6).
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Figura 13 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição clínica de Lateralidade
Direita, para o GP (Parkinson) e GC (Controle) dos músculos: temporal
direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter
esquerdo
(ME),
esternocleidomastoideo
direito
(ECOMD)
e
esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME)
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Tabela 6 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Lateralidade Direita
para dos músculos: temporal direito (TD) temporal esquerdo (TE),
masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME), esternocleidomastoideo
direito (ECOMD) e esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME) no
Grupo Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos
GP

TD

*

0,02

GC
GP

TE

**

0,01

GC
GP

MD

*

0,04

GC
GP

ME

**

0,00

GC
GP

ECOMD

**

0,01

GC
GP

ECOME
**

Valor de p

**

0,00

GC

Médias

Erro Padrão

0,41

±0,11

0,12

±0,02

0,22

±0,04

0,09

±0,02

0,28

±0,05

0,13

±0,04

0,30

±0,05

0,12

±0,02

0,40

±0,06

0,15

±0,07

0,32

±0,05

0,08

±0,02

*

significantes (p≤0,01); significantes (p≤0,05).

4.2.4 Condição clínica de lateralidade esquerda

Na análise das médias eletromiográficas normalizadas para condição
clínica de Lateralidade Esquerda, pode-se observar que o GP (Parkinson)
apresentou maior média de atividade eletromiográfica quando comparada ao
GC (Controle). Os resultados obtidos tiveram significância estatística para os
músculos:

temporal

direito

e

esquerdo,

masseter

esternocleidomastoideo direito (p ≤ 0,01) (Figura 14 e Tabela 7).

esquerdo

e
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Figura 14 - Médias eletromiográficas normalizadas na condição clínica de Lateralidade
Esquerda, para o GP (Parkinson) e GC (Controle) dos músculos: temporal
direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter
esquerdo
(ME),
esternocleidomastoideo
direito
(ECOMD)
e
esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME)
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Tabela 7 - Valores médios, erro padrão e significância estatística dos dados
eletromiográficos normalizados (µV) na condição de Lateralidade
Esquerda para dos músculos: temporal direito (TD) temporal esquerdo
(TE),
masseter
direito
(MD),
masseter
esquerdo
(ME),
esternocleidomastoideo direito (ECOMD) e esternocleidomastoideo
esquerdo (ECOME) no Grupo Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos

Valor de p

GP

TD

**

0,00

GC
GP

TE

**

0,00

GC
GP

MD

ns

0,07

GC
GP

ME

**

0,00

GC
GP

ECOMD

**

0,00

GC
GP

ECOME

0,17

GC

**

significantes (p≤0,01);

ns=

ns

Médias

Erro Padrão

0,44

±0,11

0,07

±0,01

0,46

±0,10

0,11

±0,02

0,27

±0,08

0,10

±0,03

0,30

±0,05

0,09

±0,02

0,37

±0,05

0,05

±0,01

0,35

±0,06

0,20

±0,08

valores não significantes.

4.3 Análise da espessura muscular

4.3.1 Condição clínica de repouso

Na análise da imagem ultrassonográfica, para condição clínica de
Repouso, pode-se observar que o GP (Parkinson) apresentou menor média de
espessura

para

os

músculos:

masseter

direito

e

esquerdo,

esternocleidomastoideo direito e esquerdo, e maior média de espessura para
os músculos: temporal direito e esquerdo, quando comparada ao GC (Controle).
Os resultados obtidos tiveram significância estatística para os músculos:
masseter direito e esquerdo (p≤0,01), temporal direito e esquerdo (p≤0,05)
(Figura 15 e Tabela 8).
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Figura 15 - Médias de espessura muscular para condição clínica de Repouso para o
GP (Parkinson) e GC (Controle) dos músculos: temporal direito (TD)
temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter esquerdo (ME),
esternocleidomastoideo direito (ECOMD) e esternocleidomastoideo
esquerdo (ECOME)
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Tabela 8 - Valores médios, erro padrão e significância estatística da espessura
muscular (cm) na condição de Repouso, para os músculos: temporal
direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito (MD), masseter
esquerdo
(ME),
esternocleidomastoideo
direito
(ECOMD)
e
esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME) no Grupo Parkinson (GP) e
Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos
GP

TD

GC
GP

TE

GC
GP

MD

GC
GP

ME

GC
GP

ECOMD

GC
GP

ECOME
**

Valor de p

GC
*

significantes (p≤0,01); significantes (p≤0,05);

0,02

*

0,03

*

0,00

**

0,00

**

0,14

ns

0,17

ns

Médias

Erro Padrão

0,72

±0,03

0,59

±0,03

0,75

±0,04

0,58

±0,05

0,77

±0,06

1,03

±0,05

0,78

±0,04

0,96

±0,03

0,70

±0,03

0,81

±0,06

0,73

±0,04

0,83

±0,06

ns

= valores não significantes.

4.3.2 Condição clínica de contração voluntária máxima

Na análise da imagem ultrassonográfica, para condição clínica de
Contração Voluntária Máxima, pode-se observar que o GP (Parkinson)
apresentou menor média de espessura para os músculos: masseter direito e
esquerdo, esternocleidomastoideo direito e esquerdo, e maior média de
espessura para os músculos: temporal direito e esquerdo, quando comparada
ao GC (Controle). Os resultados obtidos tiveram significância estatística para
os músculos: masseter direito e esquerdo (p≤0,01) e esternocleidomastoideo
esquerdo (p≤0,05) (Figura 16 e Tabela 9).
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Figura 16 - Médias de espessura muscular para condição clínica de Contração
Voluntária Máxima para o GP (Parkinson) e GC (Controle) dos
músculos: temporal direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter
direito (MD), masseter esquerdo (ME), esternocleidomastoideo direito
(ECOMD) e esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME)

56

Resuiltados

Tabela 9 - Valores médios, erro padrão e significância estatística da espessura
muscular (cm) na condição de Contração Voluntária Máxima, para os
músculos: temporal direito (TD) temporal esquerdo (TE), masseter direito
(MD), masseter esquerdo (ME), esternocleidomastoideo direito (ECOMD)
e esternocleidomastoideo esquerdo (ECOME) no Grupo Parkinson (GP)
e Grupo Controle (GC)

Músculos

Grupos
GP

TD

GC
GP

TE

GC
GP

MD

GC
GP

ME

GC
GP

ECOMD

GC
GP

ECOME
**

Valor de P

GC
*

significantes (p≤0,01); significantes (p≤0,05);

0,16

ns

0,23

ns

**

0,00

**

0,00

0,09

ns

0,03

*

Médias

Erro Padrão

0,82

±0,05

0,72

±0,03

0,83

±0,05

0,72

±0,06

0,99

±0,08

1,37

±0,04

1,04

±0,07

1,37

±0,04

0,73

±0,03

0,85

±0,05

0,71

±0,03

0,87

±0,06

ns

= valores não significantes

4.4 Análise da força de mordida molar máxima

Na análise da Força de Mordida Molar Máxima, pode-se observar que o
GP (Parkinson) apresentou menor média de força de mordida molar direita e
esquerda quando comparada ao GC (Controle). Os resultados obtidos tiveram
significância estatística para a força de mordida molar direita e esquerda
(p≤0,01) (Figura 17 e Tabela 10).
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Figura 17 - Médias da força de mordida molar máxima (Kgf) para o GP (Parkinson) e
GC (Controle), na região molar direita (FMMD) e molar esquerda (FMME)

Tabela 10 - Valores médios, erro padrão e significância estatística da força de mordida
máxima (Kgf) na região molar do lado direito (FMMD) e lado esquerdo
(FMME), para o Grupo Parkinson (GP) e Grupo Controle (GC)
Região
FMMD

FMME
**

significantes (p≤0,01)

Grupos
GP
GC
GP
GC

Valor de p
**

0,00

**

0,00

Médias

Erro Padrão

15,24

±2,52

40,92

±6,87

17,66

±3,18

39,16

±6,55

5. Discussão

59

Discussão

Durante o envelhecimento fisiológico ou patológico é constatado a
diminuição da função e massa tecidual do corpo humano (Rando; Chang, 2012;
Curtis et al., 2015). A doença de Parkinson, que acomete mais indivíduos na
faixa etária entre 60 e 80 anos, é caracterizada pela morte das células
dopaminérgicas que proporciona desequilíbrio entre os neurotransmissores
dopamina e acetilcolina causando rigidez, bradicinesia e tremor (Troche et al.,
2008; Chu et al., 2017).
Neste estudo avaliamos a atividade eletromiográfica normalizada dos
músculos masseter, temporal e esternocleidomastoideo de indivíduos com a
doença de Parkinson na faixa etária entre 50 e 70 anos e observamos que
houve aumento na atividade mioelétrica em todos os músculos para as
condições posturais da mandíbula, com diferenças significantes.
A normalização eletromiográfica da função muscular pelo apertamento
dental em contração voluntária máxima foi um fator importante necessário para
determinar a correta interpretação dos dados de comparação entre diferentes
indivíduos, músculos e dias de coletas o qual minimizou as diferenças
existentes, mesmo pareando sujeito a sujeito por idade, gênero, peso e altura
(Botelho et al., 2011; Rabita et al, 2000; Sinclair et al., 2015; Schwartz et al.,
2017).
Na

condição

de

repouso

mandibular,

os

músculos

temporais

apresentaram maior atividade eletromiográfica em relação aos músculos
masseteres em ambos os grupos, respeitando a coordenação neuroanatômica
nesta condição clínica (Cecilio et al., 2010). Em repouso, o músculo temporal,
que é mais de movimento do que de força, tem como função manter a
mandíbula estável sobre a força gravitacional que o traciona para baixo
(Philippou et al., 2015). Este fato determina maior recrutamento das fibras
musculares e consequentemente maior atividade eletromiográfica em relação
aos outros músculos mastigatórios (de Rossi et al., 2017).
O grupo com a doença de Parkinson demonstrou maior atividade
eletromiográfica normalizada na condição de repouso mandibular quando
comparada ao grupo controle. Pacientes que desenvolvem esta doença
apresentam tremor, rigidez e falta de coordenação dos músculos agonistas e
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antagonistas (Pandey; Garg, 2016; Fraiwan et al., 2016; Yakabi et al., 2017).
Isto poderia estar ocasionando o maior recrutamento do número de disparos de
fibras musculares que promove alteração na atividade muscular. (Park et al.,
2017).
O músculo esternocleidomastoideo tem a função de realizar movimento
de contração unilateral pela inclinação lateral e rotacional com a face virada
para o lado antagônico, e bilateral pela flexão da cabeça (Uthaikhup et al.,
2017; Cheon; Park, 2017). Alterações posturais, decorrentes de doenças
crônico-degenerativas podem modificar a anatomia normal da cabeça e
pescoço, que origina transtornos funcionais na musculatura estiada esquelética
(Ritter et al., 2014).
A posição anormal da cabeça pela postura em flexão em indivíduos com
a doença de Parkinson modifica as relações biomecânicas craniocervicais e
craniomandibulares

(Robertson

et

al.,

2001),

o

que

compromete

o

posicionamento mandibular, modificando a oclusão e os movimentos
bordejantes da mandíbula (Ozbek; Köklü, 1993; Cho et al., 2015). Indivíduos
com a doença de Parkinson desenvolvem a camptocormia que é uma alteração
postural axial, caracterizada por flexão espinhal toracolombar anormal que
desencadeia posição anormal da cabeça e desequilíbrio funcional muscular
(Margraf et al., 2017; Akiyama eta l., 2017). Neste estudo não foi mensurado o
grau de camptocormia dos indivíduos com a doença de Parkinson.
Entre as funções do sistema estomatognático que são mais acometidas
pela doença de Parkinson está a da amplitude do movimento articular
(Delrobaei et al., 2016; Spasojević et al., 2017). No movimento excursivo lateral
da mandíbula para direita e esquerda, o grupo com a doença de Parkinson
apresentou maior atividade eletromiográfica normalizada em todos os músculos
quando comparados ao grupo controle, com diferenças significantes.
Foi observado na condição de lateralidade esquerda, quando se analisa
a atividade eletromiográfica normalizada, que o padrão neuroanatômico do
grupo com a doença de Parkinson não registrou maior atividade contralateral
do movimento para o músculo masseter. No movimento de lateralidade direita
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o movimento neuroanatômico foi exercido corretamente (da Silva et al., 2015;
Ferreira et al., 2016; Palinkas et al., 2016).
A hipótese mais provável do movimento da mandíbula para o lado
esquerdo não ter acompanhado o padrão neuroanatômico adequado é que o
processo de rigidez muscular em repouso, sinal clínico frequente em indivíduos
com doença de Parkinson (Rätsep; Asser, 2017) promove limitações da
amplitude de movimento, desequilíbrio funcional muscular e diminuição na
velocidade de movimentação corporal (Du et al., 2016; Huang et al., 2016).
Portanto, a rigidez poderia determinar maior recrutamento das fibras
musculares com a finalidade de realizar corretamente a função prédeterminada e aumentar a atividade mioelétrica mastigatória.
Na condição clínica de protrusão, os grupos deste estudo apresentaram
corretamente o padrão neuromuscular para manter a posição estabelecida,
onde os músculos masseteres permaneceram mais ativos quando comparados
aos músculos temporais (Siéssere et al., 2009). O grupo com a doença obteve
maior atividade eletromiográfica normalizada para o músculo masseter,
temporal e esternocleidomastoideo em relação ao grupo controle, com
diferenças significantes.
O aumento de atividade muscular em protrusão, no grupo que tem a
doença, pode estar relacionado com a espasticidade decorrente do aumento do
tônus, rigidez e exacerbação dos reflexos musculares, causada por condição
neurológica anormal (Korvatska et al., 2013; Huang et al., 2016). Este
fenômeno aparece em doenças neurológicas que lesionam as células do
sistema nervoso central, responsáveis pelos movimentos voluntários do ser
humano.
Indivíduos com alteração do tônus muscular apresentam incapacidade
de controlar suas funções motoras (Arnaldi et al., 2016) Portanto, a falta deste
controle funcional poderia promover desequilíbrio nas fibras musculares,
aumentando a atividade mioelétrica do tecido muscular esquelético.
Como o sistema estomatognático é complexo e integrado, este estudo
também avaliou a morfologia da musculatura mastigatória e cervical por meio
de imagens ultrassonografias (Palinkas et al., 2010) dos músculos masseter,
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temporal e esternocleidomastoideo com a finalidade de determinar o padrão de
espessura muscular dos indivíduos com a doença de Parkinson e compará-lo
ao grupo controle.
Os padrões da espessura muscular do grupo com a doença de
Parkinson demonstraram que ocorreu maior espessura dos músculos
temporais

e

menor

espessura

dos

músculos

masseteres

e

esternocleidomastoideos, com diferenças significantes, tanto em repouso
mandibular e no apertamento dental em contração voluntária máxima, quando
comparados ao grupo sem a doença.
A diminuição gradativa de massa e força muscular, e da flexibilidade
articular ao envelhecer interferem na capacidade física e funcional de uma
pessoa (Scicchitano et al., 2017. Francis et al., 2017). Indivíduos com a doença
de Parkinson apresentam alterações funcionais importantes que comprometem
a musculatura (Hammond et al., 2017).
A sarcopenia, caracterizada pela perda de massa muscular, considerada
fisiológica no envelhecimento e a doença de Parkinson que tem como
característica clínica a atrofia muscular associada a rigidez, são síndromes
comuns relacionadas à idade, com evidências científicas (Drey et al., 2017) que
demonstram o aparecimento elevado, ao mesmo tempo, destas situações em
pacientes com a doença neurodegenerativa. A perda de massa muscular por
meio de testes bioquímicos, não foi avaliada neste estudo.
A

medicação

utilizada

pelos

pacientes

com

doenças

crônico-

degenerativas pode também estar associada com o estado funcional da
musculatura estriada esquelética deteriorada, promovendo redução de massa
muscular (Barichella et al., 2016). Pessoas que desenvolvem o parkinsonismo
fazem uso de medicamentos para controlar a doença como a levodopa que é
um medicamento muito utilizado para melhorar o controle muscular e a
resposta cognitiva, mas por outro lado, apresenta efeitos colaterais (Krishnan;
Pisharady, et al., 2017; Pandey; Srivanitchapoom, 2017; Carvalho et al., 2017).
A levodopa é transformada em 95% da sua composição em dopamina por
enzimas presentes em vários órgãos do organismo humano (Brumberg et al.,
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2017). Como a dopamina tem efeitos periféricos, podem ocorrer efeitos
adversos como o aparecimento da hipotensão postural (Fabbri et al., 2017).
Indivíduos que utilizam medicamentos contínuos que promovem
hipotensão arterial pode apresentar isquemia muscular, resultado da menor
oxigenação tecidual que promove atrofia muscular (Humm et al., 2011). Esta
hipótese precisa ser averiguada em estudos futuros para comprovar a
associação da hipotensão postural contínua em indivíduos com a doença de
Parkinson e atrofia muscular. Em nosso estudo, 100% dos pacientes com a
doença de Parkinson faziam uso da levodopa.
Nakamura et al. (2017) investigaram se o índice de massa corporal
estaria associado à hipotensão postural em idosos com a doença de Parkinson
e concluíram que índice de massa corporal reduzido é fator predisponente para
hipotensão postural em pacientes idosos com doença.
Por outro lado, o comportamento morfológico do músculo masseter
surpreenderam os pesquisadores deste estudo. O grupo com a doença de
Parkinson apresentou maior espessura do músculo masseter em relação ao
grupo sem a doença. Por ser um músculo de potência e força, com várias
funções importantes para o sistema estomatognático, provavelmente este
músculo teve como função secundária promover equilíbrio no sistema
estomatognático, compensando a atrofia do músculo temporal, promovendo
assim uma hipertonia, pelo excesso de função ou também pela tensão
muscular exagerada que aparece nos indivíduos com a doença de Parkinson.
A força de mordida molar máxima foi outra variável mensurada neste
estudo que ajudou na melhor compreensão do sistema estomatognático da
população que apresentava a doença. Esta metodologia de importante
parâmetro clínico demonstrou menor força de mordida molar máxima direita e
esquerda no grupo com a doença de Parkinson em comparação ao grupo
controle.
Indivíduos com a doença de Parkinson manifestam como sinal clínico a
rigidez muscular que pode estar diretamente relacionada com o estresse
oxidativo, decorrente da disfunção do complexo I derivado do DNA mitocondrial
(Cassarino et al., 1997; Lin et al., 2012; Tezze et al., 2017) e o dano muscular
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esquelético, reduzindo a força e potencia muscular (Barichella eta l., 2016),
resultado da fraqueza muscular. A fraqueza muscular é um sintoma motor que
está associado com esta doença, no entanto, essa condição foi pouco
estudada (Mu et al., 2012).
O presente estudo teve limitações como o fator psicológico dos
pacientes com a doença de Parkinson, porque normalmente estas pessoas
estão deprimidas, mais retraídas e apresentam maior dificuldade na
compreensão para realizar os movimentos corporais, decorrentes das
condições clínicas que a doença proporciona ao organismo. Este tipo de
situação foi percebido no exame eletromiográfico no momento que o
profissional capacitado pediu para realizar os movimentos bordejantes
mandibulares.
Este estudo permite nortear novas linhas científicas de pesquisas do
sistema estomatognático em indivíduos com doenças crônico-degenerativas
relacionadas às nossas hipóteses sobre os achados deste estudo como
condições posturais do organismo humano e efeitos colaterais da medicação
na função muscular que poderão produzir mais informações sobre a influência
exercida no padrão funcional dos músculos mastigatórios e cervicais, por meio
de dados que comprovam e determinam suas interferências na musculatura
esquelética de indivíduos com patologias do sistema nervoso central.
Nesse contexto, os achados deste estudo sugerem que a doença de
Parkinson, promoveu uma nova dinâmica no sistema estomatognático,
observada por meio da morfologia e função da musculatura mastigatória e
cervical e força de mordida molar máxima.
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Os resultados obtidos com os participantes com a doença de Parkinson
em relação aos do grupo controle indicaram que houve comprometimento:
 Na

função

dos

músculos

masseter,

temporal

e

esternocleidomastoideo no que se refere a maior atividade
mioelétrica nas condições de repouso mandibular, protrusão,
lateralidade direita e lateralidade esquerda;
 Nas características morfológicas dos músculos masseter, temporal
e esternocleidomastoideo tendo em vista a menor espessura
muscular do temporal e esternocleidomastoideo, e maior espessura
do músculo masseter nas condições clínicas de repouso e
apertamento dental em contração voluntária máxima;
 Na força tendo em vista a redução da força de mordida molar
direita e esquerda.
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