
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

OSWALDO LUIZ STAMATO TAUBE 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA, FUNÇÃO MASTIGATÓRIA E 

QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTROSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2019 

 



 

 

 

 

 

 



 

OSWALDO LUIZ STAMATO TAUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA, FUNÇÃO MASTIGATÓRIA E 

QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTROSE 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, para obtenção do título de doutor em Ciências - 

Programa: Biologia Oral. 

Orientadora: Profa. Dra. Selma Siessere 

 

 

 

 

Versão Original 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2019 



 

Autorizo a reprodução e divulgação do teor total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na publicação 

Serviço de Documentação Odontológica 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
    Taube, Oswaldo Luiz Stamato  

       Análise eletromiográfica, função mastigatória e qualidade de vida em 

indivíduos com osteoartrose. Ribeirão Preto, 2019. 

     102p. il.; 30cm 

      

  Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Biologia Oral. 

 

Orientadora: Siessere, Selma. 

 

1. Osteoartrose. 2. Músculos da mastigação. 3. Eletromiografia. 4. 

Função mastigatória. 5. Qualidade de vida. 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

TAUBE, Oswaldo Luiz Stamato. Análise eletromiográfica, função mastigatória e 

qualidade de vida em indivíduos com osteoartrose. 2019. 102p. Tese (Doutorado em 

Ciências) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

 

 

Aprovado em: ______/______/______ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição__________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:__________________________ 

 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição__________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:__________________________ 

 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição__________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:__________________________ 

 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)____________________________  Instituição__________________________  

Julgamento:______________________________ Assinatura:__________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus pais Alberto José Taube e Teresinha Stamato Taube que sempre foram 

meus exemplos de vida, ensinando valores de caráter, honestidade e amor ao próximo. O meu 

eterno amor, admiração e gratidão por vocês. 

 

Às minhas irmãs Juliane Stamato Taube e Jaqueline Stamato Taube, agradeço por 

fazerem parte da minha vida e possibilitarem o eternizar de nossa infância. Vocês sempre 

serão os laços mais fortes que unirão nossas famílias. 

 

Aos meus filhos Luiz Eduardo Assef Taube, Henrique Assef Taube e Lucca Assef 

Taube; agradeço pela oportunidade de ser o pai de vocês, meninos encantadores, educados, 

gentis, além de serem pessoas boníssimas. Gostaria também de ressaltar a compreensão 

desses filhos maravilhosos pelos momentos de minhas ausências. Eu tenho imenso orgulho de 

vocês. 

 

À minha esposa Ana Lúcia Porto Assef Taube, tenho enorme gratidão a Deus por 

conhecê-la e ter a oportunidade de estar ao seu lado para cada dia me apaixonar mais e mais 

por você: mulher forte, realmente encantadora, que consegue ao mesmo tempo ser carinhosa e 

atenciosa com todos que a rodeiam, além de ser eternamente uma linda mulher.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus, por me permitir chegar até aqui, por iluminar meus caminhos e 

me dar sabedoria e determinação para a realização deste grande sonho, onde mesmo nos 

momentos de dificuldades e incertezas o Senhor estava lá para me apoiar. 

 

À minha querida orientadora, Profa. Dra. Selma Siéssere agradeço pela dedicação, 

competência, atenção, paciência e carinho que sempre me proporcionou. Além da 

possibilidade de conviver e aprender muito, não apenas nas questões técnicas profissionais, 

mas também de como se relacionar com as pessoas, confiar e acreditar que tudo o que 

desejamos pode se tornar possível. Minha eterna gratidão e que Deus possa abençoar a 

senhora e sua linda família.  

 

À Profa. Dra. Simone Cecilio Hallak Regalo, o meu eterno agradecimento pela 

oportunidade de fazer parte de sua equipe de trabalho. A minha admiração pela senhora é 

imensurável, pois conduz tudo com muita sabedoria, doçura, determinação, talento, entre 

tantas outras qualidades também consegue ensinar, compreender, cobrar e incentivar a todos. 

Nunca esquecerei a nossa conversa no laboratório de Anatomia, onde estávamos com o 

Gustavo e o Paulinho, em que suas sábias palavras se referiam a mim para que eu não 

desistisse de ser aprovado na tão famosa prova de inglês. A senhora é o maior exemplo de 

líder que podemos ter. Muito obrigada professora pela grande oportunidade de conhecê-la e 

hoje poder dizer o quanto é especial para mim. 

 

À Dra. Lígia Maria Napolitano Gonçalves, minha gratidão pela imensurável 

colaboração para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho.   



 

Agradeço o Centro Universitário UNIFAFIBE, local onde me orgulho de trabalhar e 

fazer parte desta maravilhosa instituição. O meu muito obrigado à reitora Profa. Iná Izabel 

Faria Soares de Oliveira, ao pró-reitor acadêmico Prof. Dr. Hélio José dos Santos Souza, à 

pró-reitora de assuntos institucionais Profa. Maria de Lurdes Contro S. Pinto e aos meus 

amigos professores que compõem este grupo do Curso de Fisioterapia. Agradeço também o 

auxílio da secretária Lucimara Negri, que tanto ajudou no processo de coleta desta pesquisa, 

e a todos os colaboradores da instituição, que contribuíram direta ou indiretamente para mais 

esta grande conquista. 

 

Aos meus grandes amigos Marcelo Palinkas, Gabriel Pádua da Silva, Bruno 

Ferreira, Edson Donizzeti Verri, Veridiana Wanshi Arnoni, Saulo Cesar Vallin Fabrin, 

Mariah Acioli Righetti e tantos outros que direta ou indiretamente contribuíram para a 

realização deste trabalho. Aproveito ainda para agradecer aos meus amigos do laboratório, 

Luiz Gustavo de Sousa, Paulo Batista de Vasconcelos e ao Roger Rodrigo Fernandes pela 

amizade, parceria, incentivo, companheirismo, ensinamentos, carinho, educação e apoio 

imprescindível em todas as etapas desse trabalho. 

 

À secretária do Programa de Biologia Oral da FORP/USP, Imaculada Jainaira 

Miguel agradeço pelo carinho, atenção e torcida para que tudo pudesse dar certo, e reconheço 

também toda dedicação da senhora Clélia Aparecida Celino sempre disposta a ajudar com 

muita atenção e carinho. 

 

A todos os Professores do Programa Biologia Oral da FORP/USP, com os quais tive 

o prazer de aprender e aprimorar os meus conhecimentos, sou imensamente grato pela 

oportunidade de poder conviver com todos vocês.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

À Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 

 

 

 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

                       Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

TAUBE, Oswaldo Luiz Stamato.  Análise eletromiográfica, função mastigatória e 

qualidade de vida em indivíduos com osteoartrose. 2019. 102p. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019.  

 

Dentre as doenças reumáticas a osteoartrose é a mais comum, de caráter silencioso e de alta 

incidência na população. É uma doença grave, evolutiva, crônica, limitante, motivadora de 

influências na qualidade de vida dos indivíduos, pois agride as articulações sinoviais gerando 

degradação da cartilagem articular do tipo hialina, a qual possui declínio da capacidade 

regenerativa e diminuição da resposta aos tratamentos. Este estudo teve como objetivo 

analisar os músculos masseteres e temporais, por meio da atividade eletromiográfica, função 

mastigatória e qualidade de vida de indivíduos com osteoartrose, na fase inicial da doença.  

Participaram desta pesquisa indivíduos nas faixas etárias entre 40 e 70 anos de idade, ambos 

os gêneros, que foram distribuídos em dois Grupos: com osteoartrose (n=24; idade média 

50,42±2,01) e controle - sem a doença (n=24; idade média 50,35±2,29). Utilizou-se o 

eletromiógrafo Delsys Trigno TM wireless para avaliar a atividade mioelétrica nas condições 

de repouso, lateralidades direita e esquerda, protrusão, apertamento dental em contração 

voluntária máxima e apertamento dental com Parafilm M
®
. A função mastigatória foi avaliada 

pela eficiência dos ciclos mastigatórios por meio da integral da envoltória linear do sinal 

eletromiográfico na mastigação habitual e não habitual. A qualidade de vida foi avaliada pelos 

questionários OHIP-14Br e SF-36. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística 

utilizando o software SPSS (teste t Student; p ≤ 0,05). Na atividade eletromiográfica das 

condições posturais, quando comparados os Grupos Osteoartrose e Controle, foram 

observadas na condição de repouso e contração voluntária máxima, diferenças significantes 

para os músculos temporal direito (GOA = 0,29±0,05; GC = 0,17±0,03; p=0,05) e masseter 

esquerdo  (GOA= 1,00±0,12; GC= 0,68±0,09; p=0,04). Na análise da função mastigatória 

foram encontradas diferenças para o músculo temporal direito, tanto para a mastigação de 

uvas passas (GOA = 1,27±0,17; GC = 0,82±0,08; p=0,02) quanto para a mastigação de 

amendoins (GOA = 1,08±0,10; GC = 0,82±0,81; p=0,05). As avaliações da qualidade de vida 

demonstraram diferenças significantes para o escore total no questionário OHIP-14Br (GOA= 

7,12±2,02; GC= 0,58±0,28; p=0,00) assim como para todos os domínios do questionário SF-

36 (p ≤ 0,05). Conclui-se, portanto, que a osteoartrose promoveu alterações na atividade 

muscular, tanto nas condições posturais como durante a função mastigatória e que a doença 

teve impacto negativo na saúde bucal e na qualidade de vida dos indivíduos.   

 

Palavras chaves: Osteoartrose. Músculos da mastigação. Eletromiografia. Função 

mastigatória. Qualidade de vida. 



 

 

  



 

ABSTRACT 

 

TAUBE, Oswaldo Luiz Stamato. Electromyographic analysis, masticatory function and 

quality of life in individuals with osteoarthrosis. 2019. 102p. Thesis (Doctor in Science) - 

School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

Osteoarthrosis is the most common condition among rheumatic diseases, with a silent 

character and a high incidence in the population, it is a severe, progressive, chronic, limiting 

illness that influences on the individuals' quality of life. It affects the synovial joints, causing 

degradation of the articular cartilage of the hyaline type, which decreases the regenerative 

capacity and reduces the response to the treatments. This study aimed to analyze the masseter 

and temporal muscles, through the electromyographic activity, masticatory function and 

quality of life of individuals with osteoarthrosis, in the initial phase of the disease.  The study 

included individuals in the age groups between 40 and 70 years of age, both genders, which 

were distributed in two groups: with osteoarthrosis (n=24; average age 50,42±2,01) and 

control – without the disease (n=24; average age 50,35±2,29). The Delsys Trigno TM 

wireless electromyograph was used to evaluate myoelectric activity in resting conditions, 

right and left lateralities, protrusion, maximum voluntary contraction, and dental tightening 

with Parafilm M
®
. The masticatory function was evaluated by the efficiency of the 

masticatory cycles using the linear envelope integral of the electromyographic signal in 

habitual and non-habitual mastication. Quality of life was assessed by the OHIP-14Br and SF-

36 questionnaires. The obtained data were submitted to statistical analysis using SPSS 

software (Student t-test; p ≤ 0,05). In the electromyographic activity of the postural 

conditions, comparing the Osteoarthrosis and Control Groups, significant differences were 

observed in the right temporal muscle in the resting condition and maximal voluntary 

contraction (GOA = 0,29±0,05; GC = 0,17±0,03; p=0,05) and left masseter (GOA= 

1,00±0,12; GC= 0,68±0,09; p=0,04). In the analysis of the masticatory function, differences 

were found for the right temporal muscle, both for chewing of raisins (GOA = 1,27±0,17; GC 

= 0,82±0,08; p=0,02) as for the chewing of peanuts (GOA = 1,08±0,10; GC = 0,82±0,81; 

p=0,05). Quality of life assessments showed significant differences for the OHIP-14Br total 

score (GOA= 7,12±2,02; GC= 0,58±0,28; p=0,00) as well as for all domains of the SF-36 

questionnaire (p ≤ 0,05). Therefore, it was concluded that osteoarthrosis promoted changes in 

muscle activity, both in postural conditions and during masticatory function, and that the 

disease had a negative impact on the oral health and quality of life of individuals.   

 

Keywords: Osteoarthrosis. Muscles of chewing. Electromyography. Masticatory function. 

Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO  

A osteoartrose (OA) é uma doença degenerativa que envolve a cartilagem articular e 

muitos dos seus tecidos circundantes. Nesse sentido, quando atingido, o osso subarticular 

apresenta maior taxa de remodelação e formação de osteófitos. Os ligamentos associados à 

articulação podem se tornar frouxos, os músculos periarticulares enfraquecidos e em alguns 

casos, há inflamação sinovial (HUTTON, 1989). É uma doença crônica, evolutiva, com 

manifestações silenciosas em sua fase inicial, porém com a sua progressão, se mostra 

altamente degradativa, dolorosa e limitante. A osteoartrose é uma das principais doenças 

osteoarticulares provenientes da senescência e da senilidade (LITWIC et al., 2013). 

Outras denominações como, doença articular degenerativa, artrose, gonartose, 

coxartrose e espondiloartrose também se referem à osteoartrose, porém, independente da 

nomenclatura, é considerada uma patologia reumática grave e severa, em que o processo de 

degradação e degeneração da cartilagem hialina ocorre comprometendo toda a região do 

complexo articular (COIMBRA et al., 2004).  

O termo “doença articular degenerativa,” ainda muito utilizado, não exprime a 

verdadeira complexidade da osteoartrose, que divide opiniões sobre suas reais causas. O exato 

mecanismo da osteoartrose, as respostas para questões acerca dos seus mecanismos 

fisiopatológicos, dos fatores envolvidos na progressão da doença e no seu tratamento ainda 

permanecem desconhecidos. O que se sabe é que esta patologia é extremamente complexa, 

resultante de uma interação de diversas causas e diversos fatores, considerando desde os 

problemas puramente mecânicos e traumáticos até os inflamatórios. Esta afirmativa, de 

acordo com os pesquisadores, parece ainda, uma tentativa de simplificar algo que merece 

maior atenção ((REZENDE; CAMPOS; PAILO, 2013).  

Os fatores de risco para o desenvolvimento da osteoartrose podem ser sistêmicos ou 

locais. Os fatores sistêmicos podem atuar aumentando a suscetibilidade das articulações a 
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lesões, por dano direto aos tecidos das articulações, ou por prejudicar o processo de reparo no 

tecido articular lesado. Os fatores locais frequentemente encontrados são de natureza 

biomecânica e acometem adversamente as forças aplicadas à articulação. Como exemplo de 

fatores de risco específicos pode-se citar: 1- obesidade (um dos fatores de risco mais forte e 

melhor estabelecido); 2 - doenças metabólicas (principalmente de origem vascular, que 

levaria a uma oclusão venosa, levando a episódios de redução do fluxo sanguíneo por meio 

dos pequenos vasos no interior do osso subcondral, acarretando isquemia, e como 

consequência, redução do fornecimento de nutrientes e trocas gasosas para a cartilagem 

articular, além de causar efeitos deletérios diretamente no próprio osso); 3- idade (acarreta 

aumento da prevalência e incidência associada a inúmeros fatores individuais, incluindo dano 

oxidativo, afinamento da cartilagem, enfraquecimento muscular e redução da propriocepção);  

4 - gênero (maior incidência nas mulheres que nos homens, aumentando drasticamente na 

menopausa); 5 - etnia e raça (maior frequência de osteoartrose em brancos do que em 

chineses, por exemplo) e 6 - função muscular (fraqueza muscular pode ser importante fator de 

risco para a osteoartrose) (FELSON et al., 1995; SRIKANTH et al., 2005; LITWIC et al., 

2013).  

Outros fatores como a densidade mineral óssea e o tabagismo são controversos, 

tendo em vista que, alguns estudos demonstram que os mesmos podem contribuir com o 

aparecimento da osteoartrose enquanto que outros, não demonstram nenhuma relação 

(LITWIC et al., 2013).  

Independente do fator de risco causador, sistêmico ou local, a osteoartrose se 

caracteriza por uma insuficiência de cartilagem articular, evidenciado, como já citado 

anteriormente, pelo desequilíbrio entre degradação e síntese cartilaginosa bem como 

acometimento do osso subcondral. Alterações morfológicas, bioquímicas, moleculares e 

biomecânicas das células e da matriz extracelular levam ao amolecimento, fibrilação, 
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ulceração e perda da cartilagem articular, esclerose do osso subcondral, formação de 

osteófitos e cistos subcondrais. A dor nas articulações pode estar presente em indivíduos com 

osteoartrose, e esta pode estar relacionada ao aumento da pressão intraóssea pela congestão 

vascular do osso subcondral, crescimento dos osteófitos, sivonite e inflamação, fibrose 

capsular, contratura e fraqueza muscular (CAMANHO et al., 2011).  

A identificação e a avaliação da gravidade dos danos articulares causados pela 

osteoartrose podem ser feitos por meio de ultrassonografia, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e métodos radiográficos convencionais, sendo este último um dos mais 

utilizados. Os sinais radiográficos da osteoartrose, em radiografias convencionais, variam de 

acordo com a fase da doença. Inicialmente, observa-se a presença de osteófitos nas margens 

articulares. Ao progredir, é possível observar, redução assimétrica do espaço articular e 

esclerose óssea subcondral, ou aumento da densidade óssea adjacente à articulação. 

Tardiamente, observa-se a presença de cistos subcondrais com paredes escleróticas e 

remodelação óssea (MOTA, 2010).  

Clinicamente, a osteoartrose se caracteriza por dor, rigidez, crepitação, alargamento 

ósseo e limitação funcional progressiva. A osteoartrose sintomática acometa cerca de 13% da 

população com mais de 60 anos e a estimativa para 2020 é que o número de indivíduos 

acometidos pela doença venha a dobrar (GARRIDO, SAMPAIO, FERREIRA, 2011).  

Esta doença, de acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social do Governo 

Federal, é a terceira causa de afastamento de trabalho no Brasil, afastando 7,5% dos 

trabalhadores (GOVERNO DO BRASIL. Osteoartrose. Disponível em:  

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2012/04/osteoartrose). Cerca de 10 milhões de 

pessoas no Brasil com idade acima de 41 anos são acometidas pela osteoartrose 

(http://portalhospitaisbrasil.com.br/a-artrose-em-numeros, 2017) e a tendência é aumentar, 

tendo em vista o crescimento da população idosa no Brasil.  

http://portalhospitaisbrasil.com.br/a-artrose-em-numeros
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De acordo com a divulgação anual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, realizada pelo  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

brasileira manteve a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de 

idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, ou seja, o número de idosos 

cresceu 18% em cinco anos (https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-

agencia-de noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-

milhoes-em-2017).   

Quando indivíduos idosos são submetidos à avaliação dos sistemas 

musculoesqueléticos, é consenso entre os profissionais de saúde, que a queixa principal é a 

dor, e esta, muitas vezes, relaciona-se ao processo degenerativo provocado pela osteoartrose 

(OA), doença frequente acima dos 65 anos, cuja prevalência aumenta para 85% nos idosos 

com mais de 80 anos, e que é considerada uma das principais causas de incapacidade na 

população idosa (PEDRINELLI, GARCEZ-LEME, NOBRE; 2009).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2015) em 2050, indivíduos com 

mais de 60 anos serão responsáveis por mais de 20% da população mundial. Desses 20%, 

estima-se que 15% terão osteoartrose sintomática, e um terço serão severamente 

incapacitados. Isso significa que até 2050, 130 milhões de pessoas sofrerão de OA em todo o 

mundo, das quais 40 milhões serão gravemente incapacitadas pela doença.  

A principal apresentação clínica da doença é a manifestação dolorosa, seguida de 

limitações articulares, com diminuição da amplitude dos movimentos e rigidez. O aumento de 

volume da articulação é observado quando o derrame articular está presente. A osteoartrose 

promove diminuição ou incapacidade funcional no trabalho e nas atividades de vida diárias. 

Tais condições poderão causar redução da qualidade de vida das pessoas, e com a progressão 

da doença, causar ainda complicações como o sedentarismo, a dependência de fármacos, 

isolamento social e dependência funcional. Casos ainda mais severos levarão este paciente aos 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
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centros cirúrgicos onde, em muitos dos casos, são necessários a protetização articular e em 

outros, a restrição quanto a determinados tipos de atividades que poderiam sobrecarregar as 

articulações, o que levaria a uma maior degradação da mesma (LEVINE; GORDON, 2000; 

NIKI et al., 2015). 

A doença pode acometer todas as articulações sinoviais como a dos punhos/mãos, 

tornozelos/pés, joelhos, quadris, ombros, coluna vertebral e as articulações envolvidas no 

sistema mastigatório (articulações temporomandibulares - ATMs) (LEVINE; GORDON, 

2000; NIKI et al., 2015). 

A articulação temporomandibular, uma das mais requisitadas e complexas do corpo 

humano, atua em conjunto com os músculos, no movimento de abaixamento e levantamento 

da mandíbula, bem como nos seus movimentos de lateralidade e protrusão (CUCCIA et al., 

2014) e está sujeita à maioria das patologias articulares abordadas em livros textos de 

patologia geral (DUBRULL, 1991).  

Sabe-se que nas ATMs são impostas a constantes cargas mecânicas o que pode 

desencadear a produção ou liberação de radicais livres, citocinas, catabólitos e enzimas que 

degradam a matriz. Em condições fisiológicas, essas substâncias podem estar envolvidas na 

remodelação dos tecidos articulares em resposta as forças funcionais. Entretanto, em 

condições patológicas, seja porque as demandas funcionais excedam a capacidade adaptativa 

do indivíduo ou o indivíduo é suscetível a essa resposta adaptativa, pode ocorrer degeneração 

das superfícies articulares da ATM que é o que caracteriza a osteoartrose da ATM (MILAM, 

2005).  

Na ATM, os sinais e sintomas clínicos da osteoartrose são geralmente relatados como 

ruídos durante o movimento da mandíbula, limitação dos movimentos da mandíbula e dor 

(PETERSON, 2010). O comprometimento da ATM pela osteoartrose é preocupante tendo em 

vista que esta articulação é a mais importante do sistema estomatognático. Além da ATM, 
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esse sistema também é constituído pelos arcos dentais e suas relações oclusais, língua e 

músculos (GALO et al, 2006; CORBIN-LEWIS, 2009), todos trabalhando em conjunto e de 

forma integrada. Assim como nas demais articulações, o comprometimento da ATM pela 

osteoartrose acarreta a degradação dos tecidos conjuntivo e ósseo, com tendência ao 

estabelecimento de anquilose (HAVRIS et al., 2012; JONES, 2013; RUPARELIA et al., 

2014; CARRASCO, 2015), o que acarretaria prejuízos no seu funcionamento, com impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos por esta doença. 

O indivíduo acometido pela doença osteoartrose não necessariamente apresentará 

comprometimento das ATMs. Porém, é importante ressaltar que a osteoartrose é uma doença 

crônico degenerativa e que doenças crônico degenerativas acarretam alterações corporais. 

Este fato pode levar ao aparecimento de interferências no posicionamento da mandíbula bem 

como disfunções posturais, gerando distúrbios no sistema estomatognático (FABRIN et al., 

2017).  

 Uma das metodologias utilizadas para avaliação do sistema estomatognático, mais 

precisamente da musculatura estriada esquelética, é a eletromiografia de superfície. Por meio 

desta é possível monitorar e registrar o potencial de ação das unidades motora das fibras 

musculares (PALINKAS et al., 2016; SHAFTI et al., 2017). Esta metodologia apresenta como 

vantagens não ser invasiva e ser indolor (REGALO et al., 2008; PALINKAS et al., 2016).  

Por ser indolor, pode ser utilizada também em crianças. Por meio da eletromiografia de 

superfície os músculos masseter e temporal foram avaliados em diferentes condições clínicas 

como: em crianças com desordem temporomandibular (DÍAZ-SERRANO et al., 2017) e com 

necessidade de tratamento ortodôntico (REGALO et al., 2018), em indivíduos com bruxismo 

do sono (PALINKAS et al., 2016), toro mandibular (MENDES DA SILVA et al., 2017), 

implante zigomático (DE ROSSI et al., 2017), distrofia muscular de Duchenne (FERREIRA 
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et al., 2016), esclerose lateral amiotrófica (GONÇALVES et al., 2018) e com ataxia 

espinocerebelar (FERREIRA et al., 2019).  

 Esta importante metodologia permite avaliar os músculos masseter e temporal tanto 

nas atividades posturais, como durante as atividades funcionais, como na mastigação, cujo 

objetivo principal é preparar o alimento para que o mesmo possa ser deglutido (PEYRON et 

al., 2017).  

O alimento, após introduzido na cavidade bucal, sofre modificações numa sequência 

de quatro passos, os quais foram descritos por Hiiemae e Palmer (1999). O primeiro passo é o 

transporte dos alimentos da região dos dentes anteriores para a região dos molares.  O 

alimento é analisado pelo gosto, pelo olfato e pelos receptores do sistema somatosensorial. As 

propriedades químicas dos alimentos são detectadas e o centro da mastigação no tronco 

encefálico é programado, ou o alimento é rejeitado se for percebido como nocivo ou 

indesejável. No segundo passo, o alimento é transformado num bolo pela ação dos dentes, 

com a ajuda da saliva e com a ajuda dos músculos da língua, da face e da mastigação. Neste 

passo, a mastigação propriamente dita é representada e também pode ser chamada de 

trituração. No terceiro passo, o alimento mastigado é transportado para trás das fauces até a 

superfície orofaríngea da língua, onde atinge as valéculas e é acumulado. No quarto passo, 

ocorre a deglutição, com a abertura do esfíncter esofágico superior. Os passos 2 e 3 ocorrem, 

simultaneamente, sendo o bolo alimentar movido ciclicamente para cima e para a frente na 

superfície da língua, retornando por meio das fauces para a cavidade oral enquanto a 

mastigação está sendo realizada. Esta descrição enfatiza a complexidade deste processo e uma 

proporção muito alta dos estudos de mastigação em humanos concentra-se na mastigação 

adequada.  

É por meio da mastigação que o indivíduo obtém os nutrientes essenciais para a sua 

sobrevivência. Desta forma é essencial a análise da eficiência mastigatória dos indivíduos 
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com osteoartrose. A análise da integral da envoltória do sinal eletromiográfico dos ciclos 

mastigatórios permite avaliar a eficiência mastigatória, sendo assim, a atividade mioelétrica é 

registrada durante a atividade dinâmica produzida pelo movimento mastigatório (HERMENS 

et al., 1999; PALINKAS et al., 2019; da SILVA et al., 2019).  

Na mesma escala de relevância da avaliação da musculatura do sistema 

estomatognático enquadra-se a avaliação da qualidade de vida dos indivíduos com 

osteoartrose. Para Beaudart et al. (2018) a melhoria da qualidade de vida deve ser uma das 

prioridades de qualquer intervenção para prevenir e tratar distúrbios no envelhecimento da 

população. O questionário OHIP 14-Br (Oral Health Impact Profile 14 Brazil) permite 

analisar os reflexos causados aos indivíduos gerados pelas desordens na cavidade da boca 

(BORGES et al., 2013) e o questionário Medical Outcomes Study 36- Item short - Form 

Health Survey (SF-36) permite a análise da qualidade de vida de uma forma geral (ROMA et 

al., 2014).  

Diante do exposto e da alta prevalência da osteoartrose na população brasileira e 

mundial e da capacidade desta doença em causar danos nas articulações sinoviais, tornam-se 

relevantes pesquisas que avaliem a musculatura mastigatória de indivíduos com esta doença 

na fase inicial, bem como, verificar quais são os seus impactos na qualidade de vida. 

A hipótese nula deste estudo é que a osteoartrose, na sua fase inicial, não influencia na 

atividade eletromiográfica, na função mastigatória e na qualidade de vida, e desta forma não 

interfere no funcionamento do sistema estomatognático.   

 



 

 

2. PROPOSIÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposição | 35 

 

2. PROPOSIÇÃO  

Esta pesquisa teve por objetivo verificar se a osteoartrose promove alterações 

funcionais no sistema estomatognático, por meio da comparação entre indivíduos com 

osteoartrose - Grupo Osteoartrose (GOA) e indivíduos sem a doença - Grupo Controle (GC), 

diante das seguintes análises: 

 Atividade eletromiográfica – Posições posturais da mandíbula; 

 Função mastigatória – Mastigação habitual e não habitual; 

 Qualidade de vida (OHIP - 14Br e SF-36). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Metodologia  

Todas as metodologias utilizadas nesse estudo foram padronizadas no Laboratório de 

Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento de Biologia Básica e Oral da 

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

 

3.1.1 Caracterização da pesquisa  

Este estudo observacional de corte transversal teve o objetivo de avaliar a atividade 

eletromiográfica dos músculos masseter e temporal, direito e esquerdo, função mastigatória e 

qualidade de vida de em indivíduos com osteoartrose (GOA) e indivíduos sem a doença (GC). 

A coleta dos dados foi realizada em clínica particular na cidade de São Joaquim da 

Barra, nos Centros Especializados de Referência para Tratamento de Doenças Crônicas 

Degenerativas nas cidades de Batatais (Claretiano - Centro Universitário), Bebedouro (Centro 

Universitário UNIFAFIBE), Ribeirão Preto (Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP) e 

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

Básica e Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP).   

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CAAE 55505316.8.0000.5419) (ANEXO 1), de acordo com a resolução 466/2012 e 

complementares do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes da pesquisa foram 

informados sobre os objetivos e etapas do estudo e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 2). 
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3.1.2 Características da amostra e da população 

Para estabelecer o tamanho da amostra, foi realizado um cálculo amostral post hoc, 

utilizando o software G*Power 3.0.10 (Franz Faul, Kiel University, Kiel, Germany), 

considerando o erro de 10% (α = 0,10), poder do teste de 85% para o resultado principal da 

atividade eletromiográfica na condição de mastigação uva-passa (média do músculo temporal 

direito): Grupo com Osteoartrose (GOA): 1,27 (0,86) e Grupo Controle (GC): 0,81 (0,43) e 

tamanho do efeito de 0,67. O tamanho mínimo da amostra obtido foi de 48 participantes (24 

para cada grupo).  

No início da pesquisa foram avaliados 72 indivíduos com osteoartrose, de ambos os 

gêneros, com idade entre 40 e 70 anos e, depois de aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados os 24 indivíduos, sem distinção de gênero, raça e classe social.  

Na anamnese, realizada por um cirurgião-dentista, foi utilizada uma ficha clínica 

com o objetivo de obter informações referentes aos dados pessoais, histórico médico e dental, 

presença de doenças sistêmicas, hábitos parafuncionais (ANEXO 3) e disfunção 

temporomandibular (RDC/TMD) (ANEXO 4).  

Os critérios de exclusão aplicados foram:  

 Ausência de elemento dental (superior e inferior); 

 Presença de próteses fixas mal adaptadas;  

 Presença de toro mandibular e/ou palatino; 

 Presença de bruxismo em vigília e do sono, síndrome de apneia e hipopneia 

obstrutiva do sono;  

 Estar em tratamento ortodôntico, fonoaudiológico ou otorrinolaringológico (prévio 

ou atual); 

 Presença de restaurações dentais com risco de fraturas; 

 Presença de doença periodontal (mobilidade dental leve, moderada ou severa); 
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 Apresentar indisposição física ou mental no momento dos exames;  

 Apresentar história clínica de doenças sistêmicas que requeressem medicação 

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

medicamentos que pudessem interferir na atividade muscular (Figura 1).  

De acordo com os critérios acima descritos, o Grupo Osteoartrose (GOA) foi 

constituído de 24 indivíduos, que tiveram o diagnóstico da doença em estágio inicial 

confirmado por um médico reumatologista (fundamentado nos critérios de classificação do 

Colégio Americano de Reumatologia) com idade média de 53 anos (média ± DP 53,63 ± 1,67 

anos), índice médio de massa corporal 28 kg / m
2
 (média ± DP 28,61 ± 0,98 kg / m

2
) e com 

oclusão normal (Classe I de Angle). 

Para a determinação do Grupo Controle (GC) os indivíduos tinham que ser saudáveis 

e oclusão normal (Classe I de Angle); também foram aplicados nestes os critérios de exclusão. 

Desta maneira, 24 indivíduos foram pareados por gênero, idade e índice de massa corporal 

(média ± DP 52,38 ± 1,70 anos; 28,16 ± 0,78 kg / m
2
) com os indivíduos do Grupo 

Osteoartrose (GOA). Consequentemente esta pesquisa totalizou 48 participantes.  
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Figura 1. Fluxograma de estudo. 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

3.2.1 Atividade Eletromiográfica 

A avaliação da atividade eletromiográfica foi realizada por meio de registros do 

músculo masseter (direito e esquerdo) e porção anterior do músculo temporal (direito e 

esquerdo) durante a condição clínica de repouso (4s), apertamento dental em contração 

voluntária máxima com e sem Parafilm M
®

 (4s); lateralidades direita (10s) e esquerda com 

contato dental (10s) e protrusão máxima da mandíbula com contato dental (10s).  

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

dental em contração voluntária máxima, foi constituído de uma folha de parafina (Parafilm 

M
®
, Pechinery Plastic Packaging, Batavia, IL, USA) dobrada (18x17x4mm, peso 245 mg) 

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

e esquerdo da arcada dental. 
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Para captação do sinal eletromiográfico foi utilizado o eletromiógrafo Trigno TM 

Wireless System (Figura 2) (20–450 Hz; CMRR de 80 dB, impedância de entrada superior 

1000 X, Delsys Inc. Boston, MA) com 16 canais, sensores Trigno (50 mm
2
area; USA patente 

6480731, 6238338; European Patent EP 1070479) compostos por 4 barras paralelas (Ag-

AgCl), duas referências e dois eletrodos de superfície ativos com uma distância entre 

eletrodos de 10 mm. Os sinais eletromiográficos foram digitalizados, amplificados (ganho = 

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

Delsys Inc. Boston, MA). A distância mínima entre os centros de diferentes sensores foi de 20 

mm e o ruído total do canal foi < 0,45 1V pk-pk.  

Previamente à colocação dos eletrodos sem fio, a pele foi limpa com álcool, 

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

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

foram realizadas manobras específicas de contração voluntária máxima, acompanhada de 

palpação (CRAM; KASMAN; HOLTZ, 2010). Para que não houvesse interferência nos 

resultados desta pesquisa, a análise dos registros eletromiográficos dos músculos masseter e 

temporal (direito e esquerdo), assim como a colocação dos eletrodos foram realizadas por um 

único profissional treinado e capacitado (Figura 3). 

Durante o registro eletromiográfico o ambiente foi mantido calmo e silencioso. O 

participante da pesquisa permaneceu sentado em uma cadeira confortável, em postura ereta, 

com as plantas dos pés apoiadas no solo e as palmas das mãos apoiadas nas coxas. A cabeça 

foi posicionada de forma ereta, mantendo o plano horizontal de Frankfurt paralelo ao solo. As 

instruções e explicações necessárias foram dadas, solicitando ao participante da pesquisa que 

permanecesse sempre tranquilo e mantivesse a respiração pausada. 
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Figura 2.  Eletromiógrafo Trigno TM Wireless (Sistema Delsys). 

 
Fonte: Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti”.  

 

Figura 3.  Posicionamento dos eletrodos na porção 

anterior do músculo temporal direito e no músculo 

masseter direito. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.2.2 Função Mastigatória 

Nas avaliações dinâmicas da mastigação habitual e não habitual, o estudo do 

desempenho do ciclo mastigatório foi analisado por meio da integral da envoltória linear do 

sinal eletromiográfico dos ciclos da mastigação, sendo o valor registrado em 

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

Os sinais eletromiográficos foram coletados durante a mastigação habitual de 

alimento consistente (5 g de amendoins japonês mendorato) e alimento macio (5 g de uvas 

passas sem semente) e na mastigação não habitual com Parafilm M
®
 (Pechinery Plastic 

Packaging, Batavia, IL, USA) (Figura 4). 

Os alimentos macio e duro pertenciam ao mesmo lote e a quantidade foi estabelecida 

por unidades, até atingir 5g de alimentos, permanecendo armazenados em local fresco, 

arejado e em recipientes plásticos individuais. O Parafilm M
®
 utilizado na mastigação não 

habitual é um material constituído de parafina que foi dobrado e posicionado entre as 

superfícies oclusais dos primeiros molares superiores e inferiores. 

 

Figura 4.  Em A: uvas passas; B: amendoins (alimentos utilizados para a mastigação 

habitual) e C: Parafilm M
®
 (utilizado para a mastigação não habitual). 

     
Fonte: Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti”. 

 

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

mastigação habitual e não habitual. Os dados foram coletados entre o intervalo de 5 a 10 

segundos dos ciclos da mastigação, sendo os 5 segundos iniciais desprezados, uma vez que no 
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início do processo mastigatório os primeiros ciclos apresentam considerável variação no 

padrão de movimento mandibular podendo assim comprometer os dados coletados (Figura 5).   

 

             Figura 5.  Sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios. 

 
Fonte: Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti”. 

 

Previamente ao exame eletromiográfico, os participantes foram informados sobre o 

tipo de alimento a ser mastigado, reforçando que o mesmo não necessariamente deveria ser 

engolido, tendo a opção de descartá-lo em recipiente apropriado. 

 

3.2.3 Qualidade de Vida (OHIP - 14Br e SF-36) 

O questionário Oral Health Impact Profile 14 Brazil (OHIP - 14Br) foi utilizado para 

a análise da qualidade de vida, pois este é uma ferramenta que avalia as percepções dos 

indivíduos em relação aos seguintes fatores: impacto social das desordens da cavidade bucal 

em relação a sua saúde nos últimos doze meses. Este questionário foi traduzido e validado por 

Almeida et al., em 2004.  

O OHIP -14Br foi composto por 14 perguntas separadas em sete subdimensões: (1) 

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

limitação psicológica, (6) limitação social e (7) incapacidade (ANEXO 5).  

A escala de Likert com valores de zero a quatro, foi utilizada para a análise dos 

resultados das questões dos participantes desta pesquisa. De modo que quanto menor o valor 
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na escala, melhor a qualidade de vida do indivíduo abordado (OLIVEIRA; NADANOVSKY, 

2005; BORGES et al., 2013).  

O Medical Outcomes Study 36 - Item short - Form Health Survey (SF-36) foi outro 

questionário utilizado, o qual avaliou de modo genérico a saúde do indivíduo (CICONELLI  

et al., 1999; OSTERHAUS; PURCARU, 2014; ROMA et al., 2014). Este questionário foi 

traduzido para a língua portuguesa e validado por Ciconelli et al. em 1999. 

No caso desta pesquisa, os indivíduos com osteoartrose (GOA) e sem a doença (GC), 

foram avaliados em relação à sua saúde, tanto nos seus aspectos negativos como nos seus 

aspectos positivos, possibilitando assim analisar o indivíduo de forma ampla e completa.  

O SF-36 foi formado por 36 questões, sendo estas divididas em 8 escalas ou 

domínios: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral 

de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 

itens), saúde mental (5 itens) (ANEXO 6). 

 

3.2.4 Análise dos dados e estatística 

O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para derivar valores de amplitudes 

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

mastigatório foi determinada por meio da integral da envoltória linear do sinal 

eletromiográfico normalizado, sendo este valor em microvolts/segundo.  

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

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

Parafilm M
®
, foram utilizados para a normalização dos valores da atividade eletromiográfica 

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

contração voluntária máxima.  
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Os mesmos princípios foram seguidos para a obtenção dos valores na mastigação 

habitual e não habitual, porém para a normalização destes dados utilizou-se o valor da integral 

da envoltória durante o apertamento dental em contração voluntária máxima com Parafilm 

M
®
.  

Os dados coletados nas atividades eletromiográficas e mastigatórias foram 

submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS versão 21.0 para Windows (IBM 

Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp). Os resultados foram obtidos por meio da análise descritiva (média e erro padrão) para 

cada variável. Os valores foram comparados pelo teste t Student para amostras independentes, 

com nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%, após verificação da 

distribuição normal dos dados para cada variável (Shapiro Wilk). O teste t Student também foi 

utilizado para comparar os grupos com relação aos questionários de qualidade de vida.  
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4. RESULTADOS  

4.1 Resultados da Atividade Eletromiográfica 

4.1.1 Condição clínica de Repouso Mandibular  

Na condição clínica de repouso mandibular, de acordo com a análise das médias 

eletromiográficas normalizadas, os participantes pertencentes ao Grupo Osteoartrose (GOA) 

apresentaram maiores valores para todos os músculos analisados em relação ao Grupo 

Controle (GC), com diferença estatística para o músculo temporal direito (Tabela 1 e Figura 

6).  

 

Tabela 1 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na condição clínica de repouso, para os músculos avaliados, no Grupo 

Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,13 0,02 

0,46 
GC 0,10 0,02 

Masseter esquerdo 
GOA 0,26 0,05 

0,18 
GC 0,17 0,03 

Temporal direito 
GOA 0,29 0,05 

0,05* 
GC 0,17 0,03 

Temporal esquerdo 
GOA 0,25 0,03 

0,26 
GC 0,19 0,03 

 

 

Figura 6 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

direito (MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de 

indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na condição clínica de 

Repouso Mandibular. 
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4.1.2 Condição clínica de Apertamento Dental em Contração Voluntária Máxima 

Na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima, de 

acordo com a análise das médias eletromiográficas normalizadas, os participantes 

pertencentes ao Grupo Osteoartrose (GOA) apresentaram maiores valores para todos os 

músculos analisados quando comparados ao Grupo Controle (GC), com diferença estatística 

para o músculo masseter esquerdo (Tabela 2 e Figura 7). 

 

Tabela 2 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária 

máxima, para os músculos avaliados, no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle 

(GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,77 0,11 

0,74 
GC 0,72 0,10 

Masseter esquerdo 
GOA 1,00 0,12 

0,04* 
GC 0,68 0,09 

Temporal direito 
GOA 0,86 0,11 

0,47 
GC 0,75 0,07 

Temporal esquerdo 
GOA 0,89 0,11 

0,43 
GC 0,77 0,09 

 

 

Figura 7 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter direito 

(MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de indivíduos do 

Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na condição clínica de apertamento dental 

em Contração Voluntária Máxima. 

 
 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

M
éd

ia
s 

E
M

G
 n

o
rm

a
li

za
d

a
s 

    MD                          ME                             TD                               TE 

 GOA    GC   GOA     GC   GOA   GC  GOA    GC 

p=0,04 



Resultados | 53 

4.1.3 Condição clínica de Lateralidade Direita 

Na condição clínica de lateralidade direita, os participantes pertencentes ao Grupo 

Osteoartrose (GOA) apresentaram maiores médias eletromiográficas para o músculo temporal 

esquerdo, e menores médias para o músculo masseter direito e esquerdo e temporal direito, 

em comparação ao Grupo Controle (GC). Não foi observada diferença estatística (Tabela 3 e 

Figura 8). 

 

Tabela 3 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na condição clínica de lateralidade direita, para os músculos avaliados, 

no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias  Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,14 0,02 

0,48 
GC 0,17 0,02 

Masseter esquerdo 
GOA 0,24 0,04 

0,64 
GC 0,28 0,05 

Temporal direito 
GOA 0,24 0,03 

0,82 
GC 0,25 0,03 

Temporal esquerdo 
GOA 0,23 0,03 

0,23 
GC 0,18 0,02 

 

Figura 8 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter direito 

(MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de indivíduos do 

Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na condição clínica de Lateralidade 

Direita. 
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4.1.4 Condição clínica de Lateralidade Esquerda 

Na condição clínica de lateralidade esquerda, verificou–se que os participantes 

pertencentes ao Grupo Osteoartrose (GOA) apresentaram médias eletromiográficas de menor 

valor para o músculo masseter direito. Para os músculos masseter esquerdo e temporal direito 

verificou-se que o Grupo Osteoartrose (GOA) apresentou médias eletromiográficas maiores 

que o Grupo Controle (GC). Valores semelhantes foram encontrados para o músculo temporal 

esquerdo.  Nesta condição não foi encontrada diferença estatística (Tabela 4 e Figura 9). 

 

Tabela 4 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na condição clínica de lateralidade esquerda, para os músculos avaliados, 

no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,17 0,03 

0,28 
GC 0,23 0,04 

Masseter esquerdo 
GOA 0,25 0,05 

0,30 
GC 0,18 0,02 

Temporal direito 
GOA 0,26 0,04 

0,85 
GC 0,25 0,04 

Temporal esquerdo 
GOA 0,29 0,04 

0,96 
GC 0,29 0,04 

 

 

Figura 9 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter direito 

(MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de indivíduos do 

Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na condição clínica de Lateralidade 

Esquerda. 
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4.1.5 Condição clínica de Protrusão Máxima 

Na condição clínica de protrusão máxima, na comparação das médias 

eletromiográficas normalizadas foi possível observar que o Grupo Osteoartrose (GOA) 

apresentou maiores valores para o músculo temporal, direito e esquerdo, e menores valores 

para o músculo masseter, direito e esquerdo, em relação ao Grupo Controle (GC), sem 

diferença estatística (Tabela 5 e Figura 10). 

 

Tabela 5 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da 

atividade eletromiográfica na condição clínica de protrusão máxima, para os músculos 

avaliados, no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,21 0,04 

0,15 
GC 0,32 0,05 

Masseter esquerdo 
GOA 0,24 0,04 

0,46 
GC 0,29 0,04 

Temporal direito 
GOA 0,25 0,04 

0,81 
GC 0,24 0,04 

Temporal esquerdo 
GOA 0,23 0,03 

0,49 
GC 0,20 0,03 

 

 

Figura 10 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

direito (MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de 

indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na condição clínica de 

Protrusão Máxima. 
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4.2 Resultados da Função Mastigatória 

4.2.1 Condição de Mastigação Habitual de Uvas Passas 

Para a condição de mastigação habitual de uvas passas, na atividade eletromiográfica 

normalizada da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios, foi possível observar que o 

Grupo Osteoartrose (GOA) apresentou menores valores para o músculo masseter, direito e 

esquerdo, maiores valores para o músculo temporal, direito e esquerdo, quando comparado ao 

Grupo Controle (GC), com diferença estatística para o músculo temporal direito (Tabela 6 e 

Figura 11). 

 

Tabela 6 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da 

atividade eletromiográfica na mastigação habitual de uvas passas, para os músculos 

avaliados, no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,74 0,11 

0,34 
GC 0,89 0,10 

Masseter esquerdo 
GOA 0,68 0,09 

0,37 
GC 0,80 0,09 

Temporal direito 
GOA 1,27 0,17 

0,02* 
GC 0,82 0,08 

Temporal esquerdo 
GOA 0,91 0,12 

0,61 
GC 0,84 0,08 

 

Figura 11 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

direito (MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de 

indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na Mastigação Habitual de 

Uvas Passas. 
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4.2.2 Condição de Mastigação Habitual de Amendoins 

Para a condição de mastigação habitual de amendoins, na atividade eletromiográfica 

normalizada da integral da envoltória dos ciclos mastigatórios, foi possível observar, na 

comparação do Grupo Osteoartrose (GOA) com o Grupo Controle (GC), que o Grupo 

Osteoartrose apresentou menor atividade para o músculo masseter direito e temporal 

esquerdo. Para os músculos masseter esquerdo e temporal direito foram encontrados maiores 

valores no Grupo Osteoartrose (GOA). Foi encontrada diferença estatística para o músculo 

temporal direito (Tabela 7 e Figura 12). 

 

Tabela 7 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na mastigação habitual de amendoins, para os músculos avaliados, no 

Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,85 0,10 

0,35 
GC 0,98 0,09 

Masseter esquerdo 
GOA 0,86 0,08 

0,91 
GC 0,85 0,09 

Temporal direito 
GOA 1,08 0,10 

0,05* 
GC 0,82 0,81 

Temporal esquerdo 
GOA 0,85 0,09 

0,98 
GC 0,86 0,09 

 

Figura 12 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

direito (MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de 

indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na Mastigação Habitual 

de Amendoins. 
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4.2.3 Condição de Mastigação Não Habitual de Parafilm M
®
 

Para a condição de mastigação não habitual de Parafilm M
®
, foi possível observar que 

o Grupo Osteoartrose (GOA) apresentou maior atividade eletromiográfica para o músculo 

temporal direito e diminuição desta atividade nos músculos masseteres e temporal esquerdo 

em relação ao Grupo Controle (GC). Não foi observada diferença estatística (Tabela 8 e 

Figura 13). 

 

Tabela 8 - Valores médios, erro-padrão e significância estatística (p ≤ 0,05) da atividade 

eletromiográfica na mastigação não habitual de Parafilm M
®
 para os músculos avaliados, 

no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Músculos Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Masseter direito 
GOA 0,80 0,10 

0,21 
GC 0,98 0,09 

Masseter esquerdo 
GOA 0,81 0,09 

0,80 
GC 0,84 0,09 

Temporal direito 
GOA 0,90 0,08 

0,80 
GC 0,86 0,08 

Temporal esquerdo 
GOA 0,80 0,08 

0,30 
GC 0,91 0,06 

 

 
Figura 13 - Representação gráfica da atividade eletromiográfica dos músculos masseter 

direito (MD) e esquerdo (ME) e músculos temporal direito (TD) e esquerdo (TE) de 

indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC) na mastigação não habitual 

de Parafilm M
®
. 
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4.3 Resultados da Qualidade de vida  

4.3.1 Questionário OHIP - 14BR  

Na análise dos dados da qualidade de vida, utilizando o questionário OHIP -14 BR, foi 

possível observar que o Grupo Osteoartrose (GOA) apresentou maiores valores para 9 das 14 

questões do questionário, com diferença significante. Para as subdimensões limitação 

funcional, desconforto psicológico, limitação física, limitação psicológica e incapacidade e 

para o escore total do questionário OHIP também foram verificados maiores valores quando 

comparado com o Grupo Controle (GC) (Tabela 9 e Figura 14 e 15). 

 

Tabela 9 - Comparação pelo teste t Student (p ≤ 0,05) das questões e subdimensões entre a média dos 

escores do questionário OHIP – 14 BR no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Questões 
GOA 

 
GC 

Valor de p 
Média EP 

 
Média EP 

Dificuldade para pronunciar ou falar 0,42 0,19 
 

0,00 0,00 0,03* 

Piora no paladar 0,38 0,19 
 

0,08 0,08 0,16 

Dor na boca ou dentes 1,08 0,26 
 

0,25 0,12 0,006** 

Dificuldade para comer 0,96 0,23 
 

0,17 0,17 0,03* 

Se sente inibido 1,00 0,30 
 

0,00 0,00 0,002** 

Se sentido tenso 0,75 0,28 
 

0,00 0,00 0,01** 

Insatisfação com a dieta 0,63 0,22 
 

0,08 0,08 0,03* 

Tem interrompido refeições 0,38 0,19 
 

0,00 0,00 0,05* 

Sente dificuldade em relaxar 0,67 0,23 
 

0,00 0,00 0,006** 

Tem se sentido embaraçado 0,54 0,28 
 

0,00 0,00 0,06 

Tem se sentido irritado 0,38 0,21 
 

0,00 0,00 0,08 

Dificuldade de realizar seus trabalhos diários 0,13 0,09 
 

0,00 0,00 0,18 

Tem sentido a vida menos satisfatória 0,33 0,17 
 

0,00 0,00 0,05* 

Tem se sentido totalmente incapaz de suas 

obrigações 
0,17 0,13 

 
0,00 0,00 0,20 

Subdimensões 
      

Limitação funcional 0,79 0,34 
 

0,08 0,08 0,04* 

Dor física 1,16 0,44 
 

0,33 0,25 0,10 

Desconforto psicológico 1,75 0,55 
 

0,00 0,00 0,003** 

Limitação física 1,00 0,37 
 

0,08 0,08 0,02* 

Limitação psicológica 1,20 0,40 
 

0,00 0,00 0,004** 

Limitação social 0,50 0,26 
 

0,00 0,00 0,07 

Incapacidade 2,79 0,30 
 

0,00 0,00 0,02* 

OHIP 7,12 2,02 
 

0,58 0,28 0,002** 
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Figura 14 - Representação gráfica da qualidade de vida de indivíduos do Grupo Osteoartrose 

(GOA) e Grupo Controle (GC) por meio da utilização do questionário OHIP – 14BR. Em 1: 

limitação funcional, 2: dor física, 3: desconforto psicológico, 4: limitação física, 5: limitação 

psicológica, 6: limitação social e 7: incapacidade. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01. 

 
 

 

Figura 15 - Representação gráfica da qualidade de vida de indivíduos do Grupo Osteoartrose 

(GOA) e Grupo Controle (GC) por meio da utilização do questionário OHIP – 14BR, escore 

total. ** p ≤ 0,01. 
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4.3.2 Questionário SF-36  

Por meio do questionário SF-36 foi possível observar que os indivíduos do Grupo 

Osteoartrose (GOA) apresentaram menores valores para todas as escalas ou domínios, quando 

comparados com os indivíduos do Grupo Controle (GC) e em todos estes foi verificada 

diferença estatística (Tabela 10 e Figura 16).   

 

Tabela 10 - Comparação pelo teste t Student (p ≤ 0,05) das escalas ou domínios do questionário SF – 

36, no Grupo Osteoartrose (GOA) e Grupo Controle (GC). 

Domínios Grupo Médias Erro Padrão (±) Valor de p 

Capacidade funcional 
GOA 57,91 5,94 

0,000** 
GC 88,54 4,98 

Aspetos físicos 
GOA 36,25 8,78 

0,000** 
GC 93,33 4,61 

Dor 
GOA 40,70 4,94 

0,000** 
GC 82,66 3,83 

Estado geral de saúde 
GOA 63,08 4,77 

0,002** 
GC 82,00 3,02 

Vitalidade 
GOA 52,29 5,09 

0,000** 
GC 79,37 3,84 

Aspectos sociais 
GOA 67,16 5,86 

0,000** 
GC 95,77 1,96 

Aspectos emocionais 
GOA 49,91 9,62 

0,001** 
GC 88,79 5,20 

Saúde mental 
GOA 63,50 5,51 

0,002** 
GC 84,50 2,94 

 

Figura 16 - Representação gráfica da qualidade de vida de indivíduos do Grupo Osteoartrose 

(GOA) e Grupo Controle (GC) por meio da utilização do questionário SF-36. Em 1: 

capacidade funcional, 2: aspectos físicos, 3: dor, 4: estado geral de saúde, 5: vitalidade, 6: 

aspectos sociais, 7: aspectos emocionais e 8: saúde mental. ** p ≤ 0,01. 
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5. DISCUSSÃO 

Atualmente existe uma preocupação sobre o envelhecimento populacional.  No Brasil 

e no mundo, a população idosa tem aumentado de maneira considerável promovendo inversão 

da pirâmide populacional. Concomitantemente a este fato, tem-se notado o aparecimento de 

doenças crônicas que promovem diminuição da qualidade de vida dos indivíduos acometidos 

(https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de 

noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-

2017).   

Dentre as doenças que acometem a terceira idade está a osteoartrose que é 

caracterizada clinicamente por quadros de dor, rigidez da articulação com a limitação 

progressiva de suas funções (GARRIDO, SAMPAIO, FERREIRA, 2011). 

Na literatura pouco se conhece sobre os efeitos da osteoartrose na musculatura do 

sistema estomatognático. Desta forma, este estudo teve o intuito de analisar este complexo 

sistema, por meio da atividade eletromiográfica dos músculos masseteres e porção anterior 

dos temporais, nas condições posturais e na atividade mastigatória, além de avaliar a 

qualidade de vida dessa população. Além disso, demonstrar para a comunidade acadêmica 

(área médica e odontológica) se existe e quais são as alterações presentes no sistema 

mastigatório. 

Para a análise da atividade eletromiográfica, dos indivíduos com osteoartrose, foram 

avaliados os seguintes padrões posturais: repouso mandibular, protrusão máxima com contato 

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

contração voluntária máxima com Parafilm M


. 

Apesar da relativa facilidade com que as mensurações na eletromiografia de 

superfície possam ser realizadas, há vários problemas técnicos e metodológicos recomendados 

para maximizar a fidelidade do sinal e a confiabilidade da medição (DE LUCA, 1997). Estas 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de%20noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
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considerações incluem preparo da pele (CRAM; ROMEN, 1989), posicionamento do eletrodo 

(HERMENS et al., 2000; RAINOLDI et al., 2004) e o uso e seleção de métodos de 

normalização (BURDEN 2010; BALSHAW; HUNTER, 2012; BUCKTHORPE et al., 2012). 

Nesse sentido, para obter máxima fidelidade e confiabilidade do sinal coletado, neste 

estudo, o posicionamento dos eletrodos e o exame eletromiográfico propriamente dito, foi 

realizado por um único profissional treinado e capacitado, após a adequada preparação e 

limpeza da pele, além de proporcionar um ambiente tranquilo e silencioso. 

 Visando ainda a confiabilidade dos dados adquiridos neste estudo, o método 

selecionado para a normalização dos dados eletromiográficos foi a condição de apertamento 

dental em contração voluntária máxima, seguindo os critérios internacionais do SENIAM 

(Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles). O mesmo permitiu 

minimizar as divergências entre os diferentes registros de um mesmo participante, ou de 

participantes distintos viabilizando a interpretação dos dados de maneira meticulosa 

(HERMENS et al., 1999; REGALO et al., 2006).  

Ao analisar a atividade eletromiográfica na condição postural de repouso os 

indivíduos do grupo com osteoartrose (GOA) evidenciaram maiores atividades 

eletromiográficas em todos os músculos avaliados (masseteres e temporais direito e 

esquerdo), comparados ao grupo sem a doença (GC), com diferença significativa para o 

músculo temporal esquerdo. Os resultados deste estudo são distintos da literatura, a qual 

demonstra que na condição de repouso mandibular a atividade eletromiográfica é mínima ou 

inexistente, demonstrando não haver contração das unidades motoras (BÉRZIN, 2004). Desta 

forma, o equilíbrio mandibular é mantido por meio do desempenho das viscoelasticidades dos 

músculos mastigatórios, da cinestesia dos ligamentos, tendões, cápsula articular e da pressão 

atmosférica (VITTI et al., 1975; BÉRZIN, 2004; PALINKAS et al., 2016).  
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Embora nossos estudos estejam discordes com o princípio do padrão postural dos 

músculos, masseteres e temporais, em repouso, outras pesquisas também reafirmaram o 

aumento da atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios, como foi o caso de 

Gonçalves e colaboradores (2018) que comprovaram uma elevação da atividade mioelétrica 

de todos os músculos mastigatórios para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica 

(ELA), doença de característica crônica e progressiva. De acordo com Ferreira et al., 2016, 

indivíduos diagnosticados com distrofia muscular de Duchenne igualmente apresentaram as 

mesmas funções musculares, com aumento das atividades eletromiográficas nos músculos 

masseteres e temporais, direito e esquerdo, na condição de repouso mandibular.  

Na condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima, o 

músculo masseter esquerdo dos indivíduos do Grupo Osteoartrose (GOA) apresentou valores 

significativamente maiores que os indivíduos do Grupo Controle. Quando o grupo Controle é 

analisado isoladamente observa-se predomínio da atividade miolétrica dos músculos 

temporais sobre os masseteres. Porém, ao analisar o grupo osteoartrose, verifica-se uma 

quebra deste padrão, com atividade mioelétrica significante para o músculo masseter 

esquerdo. Sabe-se que o músculo masseter é um músculo de força enquanto que o temporal 

relaciona-se com a velocidade do movimento (BASMAJIAN et al.,1985; REGALO et al., 

2006). Em indivíduos dentados e saudáveis foram observadas maiores atividades dos 

músculos masseteres que nos músculos temporais durante contração voluntária máxima 

(Gameiro et al., 2006). Cecilio et al. (2010) também analisando indivíduos saudáveis com 

dentição completa, verificaram maior atividade dos músculos temporais sobre os músculos 

masseteres em crianças, adultos e idosos. Diante destes achados na literatura científica, 

podemos inferir que este tema pode ser bastante controverso. A menor ou maior atividade 

eletromiográfica destes músculos nesta atividade pode ter origem no sistema nervoso central 

ou mesmo estar correlacionada com mudanças psíquicas destes indivíduos (KRAUS et al., 
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1994; SANTOS et al., 2003; CECILIO et al., 2010). De qualquer forma, nossos resultados 

evidenciaram sobrecarga no músculo masseter esquerdo nos indivíduos do Grupo 

Osteoartrose.  

Na condição clínica de lateralidade direita observou-se maior média eletromiográfica 

para o músculo temporal esquerdo dos indivíduos com osteoartrose quando comparados aos 

indivíduos do grupo controle. Para os outros músculos observou-se o contrário, porém estes 

dados não apresentaram diferença estatística. Também não apresentaram diferença estatística 

os dados obtidos na condição postural de lateralidade esquerda quando comparados os grupos 

osteoartrose e controle, mas ficou evidente que houve uma diferença de padrão da atividade 

eletromiográfica que era esperada nesta condição postural, pois de acordo com a literatura, no 

movimento de lateralidade esquerda, com contato dental, o músculo temporal esquerdo 

deveria apresentar maior ativação que o músculo temporal direito, assim como o músculo 

masseter direito deveria estar mais ativado que o músculo masseter esquerdo (BLANKSMA, 

VAN EIJDEN, 1995; REGALO et al., 2006, CECILIO et al., 2010). Ao analisar somente o 

grupo osteoartrose durante o movimento de lateralidade esquerda, verificou-se que o músculo 

masseter esquerdo apresentava maior atividade eletromiográfica que o músculo masseter 

direito, 0,25 e 0,17, respectivamente, fugindo do padrão estabelecido na literatura específica 

(CECILIO et al., 2010)..  

Um dos principais sinais clínicos de problemas disfuncionais do sistema mastigatório 

é a limitação dos movimentos mandibulares (SZENTPÉTERY, 1993) e uma possível 

explicação para os diferentes padrões observados nas lateralidades direita e esquerda, poderia 

ser pelo acometimento unilateral das articulações temporomandibulares nos indivíduos do 

grupo osteoartrose.  

Na condição de protrusão máxima com contato dental embora a comparação entre os 

Grupos Osteoartrose e Controle não tenham evidenciado diferença estatística, foi possível 
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observar, analisando somente o grupo osteoartrose, maiores médias eletromiográficas para o 

músculo temporal direito quando comparado as dos músculos masseter esquerdo e direito. 

Observou-se também que o músculo temporal esquerdo apresentou maiores valores que o 

músculo masseter direito. Sabe-se que o padrão muscular para a manutenção do movimento 

de protrusão é uma maior ativação dos músculos masseteres do que os temporais (ASH et al., 

2007; CECILIO et al., 2010; DE OLIVEIRA et al., 2014; FERREIRA et al., 2016). Desta 

forma, durante esta condição postural, novamente observou-se que os padrões apresentados 

pelo grupo osteoartrose são diferentes daqueles encontrados para os indivíduos sem a doença.  

Este padrão diferenciado encontrado nos indivíduos do grupo osteoartrose podem estar 

associados a uma maior angulação horizontal do côndilo frente a esta doença, como 

demonstrado por Lee et al. (2017) por meio de exames de tomografia computadorizada. Ainda 

de acordo com estes mesmos autores a maior angulação do côndilo precede o aparecimento da 

osteoartrose (LEE et al., 2018). 

A fim de discutir sobre a questão do processo mastigatório é de suma importância 

saber a respeito dos movimentos musculares realizados neste processo. Com a intenção de 

realizar adequadamente o processo de trituração e deglutição, após a inserção dos alimentos 

na cavidade bucal, existe a liberação de energia dos músculos abaixadores e levantadores da 

mandíbula, sendo estes essenciais para a realização destes movimentos (LAVIGNE et al., 

2003; FEINE, LUND, 2006). Assim, existe um predomínio dos movimentos dinâmicos com 

contrações isotônicas e isométricas repetitivas (DE LUCA, 1997). 

Deste modo, determinar a função mastigatória demanda muito trabalho, porém, por 

meio do uso de uma metodologia bem fundamentada e reconhecida como é o “cálculo 

matemático da integral da envoltória linear”, consegue-se mensurar o valor da área dos ciclos 

mastigatórios, que são avaliados apenas nos períodos de contrações isométricas, excluindo as 

contrações isotônicas, viabilizando a reprodução de resultados fidedignos para a análise da 
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eficiência do ciclo mastigatório (SIÉSSERE et al., 2009; PALINKAS et al., 2013). Do mesmo 

modo que executado nas condições posturais, nesta atividade também foi realizada a 

normalização da atividade eletromiográfica dos ciclos mastigatórios, por meio da condição de 

apertamento dental em contração voluntária máxima (MUSTO et al., 2017).  

Na análise da atividade eletromiográfica na mastigação habitual de uvas passas, 

observou-se que o GOA apresentou menores valores para os músculos masseteres (direito e 

esquerdo) e maiores valores para os músculos temporais (direito e esquerdo) quando 

comparado ao GC, com diferença significante para o músculo temporal direito. Observa-se, 

portanto, uma alteração funcional na atividade de mastigação de alimento macio, ou seja, para 

que este alimento fosse mastigado, foi necessário maior recrutamento das fibras do músculo 

temporal direito nos indivíduos acometidos pela osteoartrose. Tal condição pode acarretar em 

diminuição na eficiência mastigatória e maior esforço físico (KUMAI et al., 1993). O mesmo 

foi observado quando analisada a mastigação de alimentos de consistência dura, com um 

recrutamento significativamente maior das fibras do músculo temporal direito nos indivíduos 

acometidos pela osteoartrose quando comparados aos indivíduos do grupo controle. Este 

mesmo músculo também apresentou maior atividade quando da mastigação não habitual de 

Parafilm M®. porém sem diferença estatística. A ausência de diferença estatística nesta 

condição talvez se deva pelo fato de que na mastigação não habitual, o movimento executado 

seja o de charneira, ou seja, um movimento mais padronizado, onde a abertura bucal é 

pequena e o movimento de extensão é menor, o que diminui os efeitos da mudança de 

comprimento e tensão muscular (DE LUCA, 1997; PALINKAS et al., 2011). 

Estas alterações descritas até o momento, tanto nas atividades posturais como na 

função mastigatória nos indivíduos acometidos pela osteoartrose, talvez também possam ser 

explicadas pela recente pesquisa que avaliou as alterações morfológicas e bioquímicas, bem 

como o envolvimento articular contralateral e aspectos morfométricos dos músculos 
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mastigatórios em animais com modelo experimental de osteoartrose da articulação 

temporomandibular. Os resultados obtidos por estes pesquisadores demonstraram que os 

animais com o modelo para a doença na articulação temporomandibular esquerda 

apresentaram alterações morfológicas e bioquímicas em sua ATM, incluindo a hiperplasia da 

membrana sinovial; infiltrado inflamatório crônico; desorganização das fibras colágenas e 

maior espessura do disco articular; quantidade reduzida de proteoglicanas e menor espessura 

da cartilagem articular; menor consumo de ração; maior atividade de metaloproteinases 

(MMP-9 e MMP-2) e maior concentração de interleucinas (6 e IL-1β) e fator de necrose 

tumoral α (TNF-α) em comparação com os animais saudáveis. Os animais do grupo 

contralateral, com ATM direita não inflamada, mostraram desorganização das fibras 

colágenas e espessamento posterior do disco; quantidade reduzida de proteoglicanas; maior 

atividade de metaloproteinase (MMP-9) e maior concentração de interleucina (IL-6) e TNF-α 

em comparação aos animais do grupo saudável. Além disso, verificou-se que a inflamação 

articular reduziu a área e o diâmetro das fibras dos músculos temporal direito, pterigoideo 

medial esquerdo e pterigoideos lateral direito e esquerdo em comparação aos animais 

saudáveis. Os autores chegaram à conclusão que artrose da ATM reduziu a área e o diâmetro 

das fibras musculares mastigatórias e causou alterações morfológicas e moleculares na 

articulação contralateral (LEMOS et al., 2018).  

Ainda com relação à atividade mastigatória de uvas passas e amendoins, foi possível 

observar que os músculos masseteres apresentaram menores atividades eletromiográficas na 

mastigação dos alimentos de consistência macia e que na mastigação dos alimentos de 

consistência dura estes valores foram maiores. Nossos resultados são concordes com os de 

Komino e  Shiga (2017) que verificaram que o valor da integral da envoltória do músculo 

masseter aumentou de forma significante conforme aumentava a quantidade de gelatina nos 
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alimento (goma), ou seja, quando mais dura era a goma, maior a atividade do músculo 

masseter.  

Diante dos resultados obtidos, questiona-se o quanto que a osteoartrose pode 

acometer a vida dos indivíduos com esta doença, tendo em vista que, a literatura demonstra 

que aproximadamente 15% da população mundial é acometida pela osteoartrose (EGLOFF et 

al., 2012) e que a osteoartrose é a forma mais de comum de artrite na articulação 

temporomandibular (SOUZA et al., 2012).  

Por meio de questionários específicos a qualidade de vida pode ser avaliada. Nesse 

estudo o questionário OHIP-14Br foi utilizado para avaliar o impacto das condições de saúde 

bucal na qualidade de vida dos indivíduos pertencentes aos Grupos Osteoartrose e Controle. 

Nossos resultados permitiram identificar impacto negativo significante das condições bucais 

na qualidade de vida dos indivíduos com osteoartrose, com valores médios de somatória do 

questionário OHIP-14 de 7,12 (± 2,02) para o Grupo Osteoartrose e 0,58 (± 0,28) para o 

Grupo Controle. Com estes dados, pode-se constatar que a osteoartrose, desde sua fase inicial, 

pode afetar a qualidade de vida dos indivíduos, tanto no seu aspecto físico, quanto nos 

aspectos psicológico e social.  

Nossos resultados estão de acordo com os de Su et al. (2016) que avaliaram um total 

de 541 indivíduos com diagnóstico confirmado de osteoartrose, sendo 34 homens e 407 

mulheres, e encontraram valores de pontuação total do OHIP-14 Br de 16,10, o que foi 

significativamente maior que os valores encontrados para indivíduos sem a doença (11,98), 

demonstrando que a condição bucal foi influenciada negativamente pela osteoartrose na 

articulação temporomandibular afetando portanto a qualidade de vida. Rodrigues et al. (2017) 

também utilizaram o questionário OHIP-14 Br para avaliar a qualidade de vida de mulheres 

com artrite reumatoide e verificaram escores mais altos para o grupo artrite reumatoide 
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quando comparado ao Grupo Controle principalmente nos domínios dor, limitação e 

desconforto (p ≤ 0,01).  

Outro questionário utilizado neste estudo para avaliar a qualidade de vida foi o SF-36. 

Foram observadas diferenças estatísticas em todos os domínios, quando comparados os 

Grupos Osteoartrose e Controle. A qualidade de vida relaciona-se diretamente com saúde. As 

ações de promoção de saúde deveriam se basear na prevenção das doenças evitáveis, 

postergação das moléstias, cuidado precoce e reabilitação de agravos. Assim, para colocar em 

prática todas as ações necessárias para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida, 

é preciso repensar e redesenhar o cuidado ao idoso, com foco nesse indivíduo e em suas 

particularidades. Isso trará benefícios não somente aos idosos, mas também qualidade e 

sustentabilidade ao sistema de saúde brasileiro (VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

Pode-se considerar limitação deste estudo a não utilização de tomografia 

computadorizada para evidenciar se havia o envolvimento da articulação temporomandibular 

e os demais componentes estruturais desta articulação pela osteoartrose no estágio inicial.  O 

uso da tomografia computadorizada é recomendado para o diagnóstico de doenças 

degenerativas da articulação temporomandibular, tendo em vista que a utilização de 

radiografias panorâmicas e ressonâncias magnéticas podem resultar em achados falso-

negativos, ou seja, não permitem o diagnóstico mesmo quando a doença está presente 

(KAIMAL et al., 2018). 

Nossa hipótese nula não pode ser comprovada, pois, mesmo na fase inicial, a 

osteoartrose teve impacto negativo na vida dos indivíduos e causou alterações significantes na 

atividade elétrica da musculatura estudada, tanto nas condições posturais como durante a 

função mastigatória.  
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com os indivíduos pertencentes ao Grupo Osteoartrose e Grupo 

Controle permitem concluir que, ainda que na sua fase inicial, a osteoartrose causou 

alterações no sistema estomatognático, acometendo:  

1 – A musculatura do sistema estomatognático, evidenciada pela alteração da 

atividade elétrica dos músculos mastigatórios principalmente nas condições posturais de 

repouso e contração voluntária máxima;  

2 – A função mastigatória, evidenciada pelas alterações mioelétricas durante a 

mastigação habitual de alimentos de diferentes consistências. 

Pode se concluir também que a osteoartrose teve impacto negativo na saúde bucal e 

qualidade de vida.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você, _______________________________________ para participar 

voluntariamente do projeto de pesquisa “Análise eletromiográfica, da função mastigatória e 

da qualidade de vida em indivíduos com osteoartrose”, tendo como pesquisadores 

responsáveis os fisioterapeutas Mariah Acioli Righetti e Oswaldo Luiz Stamato Taube e a 

Prof. Dra. Selma Siessere, professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

 

Declaro que tomei ciência e que fui esclarecido (a) de maneira a não restarem quaisquer 

dúvidas sobre minha participação no estudo, de acordo com os termos abaixo relacionados. 

 

Você está sendo informado que: 

1)O objetivo deste estudo é analisar os músculos masseteres e temporais, por meio da 

atividade eletromiografia, função mastigatória e ultrassonografia de indivíduos com 

osteoartrose. A força de mordida molar, mobilidade mandibular e a qualidade de vida também 

serão avaliadas neste estudo.  

2)Estas análises serão feitas usando diferentes aparelhos, como o aparelho para ver a atividade 

dos músculos do rosto que é o eletromiógrafo; o aparelho de ultrassom para ver a imagem e 

medir o tamanho do músculo do rosto; o aparelho de força de mordida para ver o quanto de 

força é empregado durante a mordida. Para ver o padrão e função da mastigação será pedido 

que o participante da pesquisa mastigue um tipo de material chamado Parafilm M
®
 que é uma 

fita de parafina e dois tipos de alimentos (amendoim e uva-passa). 

3)No exame de eletromiografia, o desconforto causado resume-se na adesão da fita adesiva 

sobre a pele no local dos músculos a serem estudados. Os riscos serão mínimos e os 

benefícios esperados resumem-se em saber a função dos músculos após o uso deste aparelho. 

Você está sendo esclarecido que este método não aquece, não provoca dor e não causa 

nenhum risco a saúde. 

 4)Em seguida será feito o exame da força de mordida, que consiste em colocar um aparelho 

com duas pontas na boca, na região dos dentes do fundo e morder por três vezes, durante três 

segundos, para ver os maiores valores da força de mordida. Este método poderá ser um pouco 

incômodo ao colocar o aparelho na boca, mas não provoca dor e não causa risco a saúde. 

5)Por fim, será feito o exame de ultrassom, que consiste em passar um gel a base de água no 

rosto e em seguida utiliza-se o aparelho de ultrassom de forma suave e sem pressão. Este 

método não aquece, não provoca dor e não causa risco a saúde. O objetivo é medir o tamanho 

dos músculos do rosto, na tela do aparelho (computador). 

6) Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é SOMENTE para autorizar a  

 

 

Rubrica do participante      Rubrica do pesquisador 
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utilização dos dados em um levantamento dos valores de atividade muscular, força de 

mordida, tamanho dos músculos, padrão de movimentação da mastigação, mobilidade 

mandibular e qualidade de vida. 

7)Não será oferecido nenhum tipo de pagamento a você, por sua participação, caso ocorram 

gastos com transporte ou alimentação, você poderá ser ressarcido.  

8)Você terá total liberdade em não participar da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

9) A sua identidade será mantida em segredo e terá total liberdade para pedir maiores 

esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da pesquisa. Se tiver qualquer dúvida, 

você poderá ligar para o pesquisador e/ou Comitê de Ética em Pesquisa para pedir qualquer 

informação sobre o projeto. 

10)Participando desta pesquisa, você autoriza, para os devidos fins, o uso, a divulgação e 

publicação em revistas científicas dos dados obtidos e terá, por parte dos pesquisadores, a 

garantia do sigilo (segredo) que garante a sua privacidade. 

11)Saiba que não terá benefício direto com este estudo, mas ao autorizar sua participação, os 

resultados encontrados poderão ajudar outras pessoas. 

12)Você terá permissão para fazer qualquer pergunta sobre tudo o que acontecer na pesquisa e 

que estará livre para cancelar (tirar) seu consentimento e parar a sua participação nesta 

pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Suas reclamações e/ou insatisfações 

relacionadas à sua participação na pesquisa poderão ser comunicadas por escrito à secretaria 

do CEP/FORP/USP ((16) 3315-0493 - Horário de atendimento das 8h às 12h, de segunda a 

sexta-feira), devendo conter seu nome que será mantido em sigilo. 

 

Você está sendo informado de todo conteúdo deste documento e concorda em participar desta 

pesquisa, por isso assina o mesmo. 

 

Ribeirão Preto, _____de _________________de_________. 

Eu,___________________________________________________, portador (a) do RG 

nº__________________, residente à_________________________________________, 

nº_______, na cidade de_________________________. Fone: (___)_______________, 

Cidade/Estado:_________________________. E-mail__________________________.  

Estou ciente das informações acima e concordo em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do participante da pesquisa ______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável _______________________________________ 

 

 

 

Telefones para contato: Pesquisadores Responsáveis Fisioterapeutas - Oswaldo Luiz 

Stamato Taube; Mariah Acioli Righetti, Fone: (82) 999325696 - Avenida do Café, s/n. º - 

14040-904 – Ribeirão Preto/SP Fone: (16) 33150282. 
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ANEXO 3  

 

 FICHA CLÍNICA                                                      Data do exame: ___________________ 

Nome do (a) participante da pesquisa:_____________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Cidade:______________________ CEP:_______________ Telefone: (   )________________ 

Data de 

Nascimento:_____________Altura:_____________Peso:____________IMC:_____________ 

Cor ou raça:_________________________ Estado Civil:_____________________________ 

Profissão:_____________ e-mail________________________________________________ 

Responda as perguntas, por favor. 

1. Está fazendo algum tratamento médico, odontológico ou fonoaudiológico? 

2. Sim (  )Não (    ) 

Qual?________________________________________________________________ 

2. Sente dores no corpo ? Sim (    ) Não (    ) 

Onde?________________________________________ 

3. Usa droga? Sim (    ) Não (    )  

4. Pratica atividade física? Sim (    ) Não (    ) 

4. Faz consumo frequente de bebida alcoólica? Sim (    ) Não (    )  

6. Já teve ou tem alguma dessas doenças?  

(    ) Cardiopatia                          (    ) Candidíase Oral          (    ) Estomatite  

(    ) Fibromialgia                        (    ) Gastrite                       (    ) Problemas Emocionais  

(    ) Osteoporose                         (    ) Diabetes                     (    ) Osteoartrose  

(    ) Pressão Arterial Alta           (    ) Apneia/ Hipopneia     (    ) Sinusite  

(    ) Anemia                                (    ) Hepatite                      (    ) Reumatismo Infeccioso  

7. Toma algum medicamento controlado? Sim (    ) Não (    ) 

___________________________________________________________________________ 

8. Você costuma sentir desconforto na região da articulação temporomandibular?  

Sim (    ) Não (    )  

9. Você já percebeu sensação de boca seca? Sim (    ) Não (    )  

10. Você costuma sentir desconforto nos músculos da face? Sim (   )   Não (   )  

Executado o exame por:________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa:____________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) 
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ANEXO 5 

 

Questionário OHIP14, utilizado para medir percepções das participantes da pesquisa quanto 

ao impacto social das desordens da cavidade da boca em seu bem-estar durante um ano. 

 

1. Você tem dificuldade para pronunciar algumas palavras ou falar devido a problemas com seus 

dentes, boca ou prótese dentária? 

( )muito frequente ( )pouco frequente ( )ocasionalmente ( )quase nunca ( )nunca 

2. Você sente que seu paladar (sentido do gosto) piorou devido a problemas com seus dentes, 

boca ou prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

3. Você tem sofrido dores na sua boca ou dentes? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

4. Você sente dificuldade para comer algum alimento devido a problemas com seus dentes, boca 

ou prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

5. Você se sente inibido por causa de seus dentes, boca ou prótese dentária 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

6. Você tem se sentido tenso por causa de problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

7. Sua dieta tem sido insatisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

8. Você tem interrompido suas refeições devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

9. Você sente dificuldade em relaxar devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

10. Você tem se sentido embaraçado devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

11. Você tem se sentido irritado com outras pessoas devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 
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12. Você tem tido dificuldade de realizar seus trabalhos diários devido a problemas com seus 

dentes, boca ou prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

13. Você tem sentido a vida menos satisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou 

prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 

14. Você tem se sentido totalmente incapaz de suas obrigações devido a problemas com seus 

dentes, boca ou prótese dentária? 

( ) muito frequente ( ) pouco frequente ( ) ocasionalmente ( ) quase nunca ( ) nunca 
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ANEXO 6 

 
Questionário SF-36, utilizado para avaliar os aspectos negativos (doença), como os aspectos positivos (bem 

estar) da qualidade de vida das participantes da pesquisa. 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 

sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades 

        Sim 

dificulta 

muito 

         

Sim 

Dificulta 

um pouco 

       Não  

não dificulta 

de modo algum 

a) Atividades rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma 

mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer 

a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve alguns dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 

atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?       1         2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades.       1         2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou 

de um esforço extra).   

      1         2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve alguns dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 

regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

     1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?      1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz. 

     1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de 

casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 

semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em 

relação às últimas 4 semanas.  

 
Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 
Nunca 

a) Quanto tempo você tem se 

sentindo cheio de vigor, de 

vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se 

sentido tão deprimido que 

nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 

sentido calmo ou tranquilo? 
1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? 
1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se 

sentido desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 

sentido esgotado?      1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa feliz? 
     1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se 

sentido cansado?  
     1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram 

com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo Tempo 
A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria das vezes 

verdadeira 
Não sei 

A maioria das 

vezes falsa 

Definitivame

nte falso 

a) Eu costumo adoecer  um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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ANEXO 7 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
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